
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

……………………………………………….. 
  

 ข้าพเจ้า นายกรเอก  มิ่งศรี ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยลาด ขอแสดงเจตจ านงต่อสาธารณชนว่า 
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมจะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม 
ความโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อทางราชการพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด 
 ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน 
 ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ ทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาด เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท า
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษา ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดหากการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 ๖. แนวทางการด าเนินงานตามรายละเอียดนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๑.๑ บุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนและเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ 
ตามข้ันตอนและรายละเอียดที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เสมอภาคเท่า 
เทียม 
 ๑.๒ สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาด มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น  การเรียกรับเงิน   สิ่งของ  หรือผลประโยชน์อื่นใด  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการให้บริการของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง
อย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง ของตน หรือผู้อ่ืนผู้ใด 
 ๑.๓ ก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  



๒. การใช้งบประมาณ 
 ๒.๑ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตาม 
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร 
งบประมาณ 
 ๒.๒ ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่า ตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและเพ่ือนพ้อง ก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 ๒.๓ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และ
เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องควบคุม ก ากับดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 ๓. การใช้อ านาจ 
 ๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละต าแหน่งและติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 
 ๓.๒ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน การคัดเลือกบุคคลอย่างเป็น
ธรรม 
 ๓.๓ ผู้บังคับบญัชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในราชการเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ๔.๑ เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 ๔.๒ ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน และการยืมทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 ๕.๒ จัดท ามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบและ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและรายงานผล 
 ๕.๓ เสริมสร้างจิตส านึกของบุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาด ให้ตระหนักถึงความซื่อตรงปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
 ๕.๔ การปลูกฝัง แนะน าหรือถ่ายทอดแก่กันและกันของบุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาดให้มีพฤติกรรม
และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวปฏิบัติ ประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน 
บ้านห้วยลาด 
  



๖. คุณภาพการด าเนินงาน 
 ๖.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและซื่อตรงต่อหน้าที่ 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ 
 ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การสร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใส ทั้ง ๑๐ ด้าน ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยลาด เกิดความตระหนักและน านโยบายไป
ปฏิบัติ 
 ๘. การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ๘.๑ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ 
 ๘.๒ มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ 
สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 ๘.๓ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น  ร่วมวางแผน และจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ 
และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๙. การเปิดเผยข้อมูล 
 ๙.๑ ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๙.๒ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน 
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว 
 ๑๐. การป้องกันการทุจริต 
 ๑๐.๑ ด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต ตามเจตจ านงสุจริตด้านการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสมีธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และก าหนดแนวทางหรือจัดมาตรการภายใน เพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 
 ๑๐.๓ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา 
 ๑๐.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์กร ไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
                 (นายกรเอก    มิ่งศรี) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 


