
 

 

สวนราชการ  โรงเรียนบานคายวิทยา

ที่วันที ่ ๑  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง    ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต

เรียน คณะครู บุคลากร และพนักงาน
  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
บัญญัติแหงชาติ  เม่ือวันศกุรที่ 12  
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนข
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่
ไมจําเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครฐัทุกระดับโดยถือวาเรื่องน้ีเปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ 

  โรงเรียนบานคายวิทยา
ขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพื่อดําเ
เจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียน
เจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด  โรงเรียน
บานคายวิทยาจะไดดาํเนินการ และขอกําหนดดังนี้
  1.นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต
บุคลากรทุกคนรับทราบ 

           2. ประชาสัมพันธประกาศ
เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํา
ลงเว็บไซตของ โรงเรียน www.bkvch

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

    
 
 

 บันทกึขอความ 
บานคายวิทยา 

ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต 

และพนักงานราชการ ทุกทาน 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติ

12  กันยายน  2557  ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง

ตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนข
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่
ไมจําเปน  สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง 
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครฐัทุกระดับโดยถือวาเรื่องน้ีเปนวาระสําคัญเรงดวน

บานคายวิทยา  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้  และเห็นวาจะตองมีการแปลงนโยบาย
ขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  และเพื่อดําเนินการดังกลาว โรงเรียนบานคายวิทยา
เจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนบานคายวิทยายึดถือปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อน
เจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด  โรงเรียน

จะไดดาํเนินการ และขอกําหนดดังนี้ 
นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตของโรงเรียนบานคายวิทยา

ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ของโรงเรียน
เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก ติดบอรดประชาสัมพันธโรงเรียน

bkvch.ac.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 (นายสุวนิชย ณิชยคําหาญ) 
                 ผูอํานวยการโรงเรยีนบานคายวิทยา 

ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติ
ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี 

ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ

สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ 

หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครฐัทุกระดับโดยถือวาเรื่องน้ีเปนวาระสําคัญเรงดวน

ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้  และเห็นวาจะตองมีการแปลงนโยบาย
บานคายวิทยา จึงประกาศ

ยึดถือปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อน
เจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด  โรงเรียน

บานคายวิทยา  แจงให

เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ของโรงเรียนบานคายวิทยา  
ประชาสัมพันธโรงเรียน



 
แนวทางการปฏิบัติแนบทายตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต 

โรงเรียนบานคายวิทยา 
 

ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ
สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560 –  2564) ซึ่งถือเปน
การยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดทราบ
ถึงขอบกพรองตางๆที่สะทอนจากเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และ
นํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทจุริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ 

  โรงเรียนบานคายวิทยา จึงขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้ 
  ขอ 1 เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน 
  เพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต  มีคุณธรรม มี
ความโปรงใส ปราศจากการทจุริต และความพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได
แสดงไว 
  ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
  กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยาทุกคน มุงมั่นพัฒนาหนวยงาน ใหมีคณุธรรม
และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 6 
ดาน ดังนี้ 
  2.1 ดานความโปรงใส เปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหนาที่          
ดวยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต 
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ อยางเครงครดั 
   (2) ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
   (3) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม 
   (4) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตอง ตามกฎหมาย 
  2.2 ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยา มีความมุงมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 



   (1) มุงเนนการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึด
หลักสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม พรอมรับผิดชอบ 
   (2) มุงมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความ
พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบอยางเครงครดั 
  2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานโรงเรียน
บานคายวิทยา ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 
   (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
   (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม
รับสินบนและการใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
  2.4 ดานวัฒนธรรมในองคกร สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยา 
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยาไมทน
ตอการทุจริต อับอายและเกรงกลัวตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตไดตามหลักนิติ
ธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม 
   (2) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร 
   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 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) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
โปรงใสตรวจสอบได คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
   (4) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ และความ
รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 
   (5) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
  2.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพ่ือถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ดังกลาวขางตน  ให
ผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยาทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงาน
ของโรงเรียนบานคายวิทยาเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ 
ประกาศทางเว็บไซต เปนตน 
   (2) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร/พนักงาน เปนตน 
 
 


