
 
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
และการก าหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

****************************************************** 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- 
๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสรมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ      
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ    เพ่ือป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 
และตอบสนองความต้องการ   พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการนั้น 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จึงได้แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ  ค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อ่ืน ๆ        
โดยมุ่งเน้นที่จะน าโรงเรียนให้ด าเนินงานครอบคลุมด้านความโปร่งใส   ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในโรงเรียน
และด้านการสื่อสารภายในโรงเรียน   และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม   เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจจากผู้ปกครองและ
คาดหมายว่าข้าราชการครูและบุคลากรของภายในโรงเรียนทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติ   ในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
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รายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
และการก าหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  ว่าจะ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  นักเรียนและชุมชน      จึงได้
ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน   ประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ถือปฏิบัติและด าเนินการ 
ดังนี้  

นโยบาย  
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ ของโรงเรียน

ที่มีความโปร่งใส   การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ดังนี้  

๑.๑ การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโรงเรียน ตั้งแต่การประชุมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและ
จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียน  

๑.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด  

๑.๓ การให้และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง
การให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองเครือข่าย  ผู้ปกครองนักเรียน  สามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้โดยสะดวกและ รวดเร็ว  

๑.๔ การด าเนินการหรือการจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนอันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่  

๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
ข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จ
ของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน ดังนี้  

๒.๑ ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที ่   
แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ  

๒.๒ การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนต้องมีความ
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิ ดชอบในผล
การปฏบิัติงานของตนเอง  

๒.๓ การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนโรงเรียน
จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  

 



๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง 
พฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส  เป็นไปตาม
กระบวนการมาตรฐาน ในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการ
เสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากข้าราชการครูและ
บุคลากรของโรงเรียนของโรงเรียนมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้โรงเรียน
มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

๓.๑ มีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเองหรือผู้อื่นได ้ 

๓.๒ มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนที่เป็น
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด  ๆ จากผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม   เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด  

๓.๓ มีแนวทางป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร  มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต   
ในเชิงนโยบาย   ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของโรงเรียน 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของ 
โรงเรียนแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหารของโรงเรียน  

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง โรงเรียนมีการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของโรงเรียนที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม   จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบ
การต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

๔.๑ การปลูกฝังและสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

๔.๒ การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน   
เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรบัพฤติกรรมการทุจริต  จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต 
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท า
การทุจริต  

๔.๓ ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน  
๔.๔ มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ 

เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม  
ในการร่วมต่อต้นการทุจริตได ้ 

๕ คุณธรรมการท างานในโรงเรียน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของ 
โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์  
ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนในฝ่ายงานบริหารงานบุคคล (Personnel Management)   
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร มนุษย์การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า  หมายถึง โรงเรียนมีการใช้จ่าย งบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และ  ความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 



๕.๑ การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกัน การละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

๕.๒ การมีคุณธรรมในฝ่ายงานบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
พิจารณา ความดีความชอบ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารบุคคลภายในโรงเรียน 

มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรของโรงเรียน  

๕.๓ การมีคุณธรรมในฝ่ายงานบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป
อย่าง โปร่งใส   และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนอย่างคุ้มค่า       

มากที่สุด  

๕.๔ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียนที่จะต้องค านึงถึง   ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน   มีความเป็นธรรม    
แก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม   มีการสื่อสารและเอาใจใส่ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้
มอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย  

๕.๕ การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

๖. ด้านการสื่อสารภายในโรงเรียน การสื่อสารภายในโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร     
อยู่เป็นประจ า เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับ 

เนื้อหา ช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ตามหลัก 

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับรู้เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

แนวทางการด าเนินงาน  

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล   โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ 

ผู้รับบริการ  ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม  

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน       
และเปิดโอกาสให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑  ภาคเอกชน         
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
ผ่านศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  

๕. กรณีพบการทุจริต จะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 


