
 
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
-------------------------------- 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งเนน้ที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
เป็นองคก์รธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
จึงขอประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ 
พรอ้มรับผิดชอบและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ 
ขอใหบุคลากรทุกคนมุงมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
และปราศจากการทุจริตภายใตนโยบาย ดังตอไปนี้ 

1) ดานความโปรงใส คือ เปดเผยขอมูลการดําเนินภารกิจของหนวยงาน 
รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัด 

จาง เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
และมีระบบการบริหาร 
จัดการเรื่องรองเรียนที่ชัดเจน 
 ๒) ดานความพรอมรับผิด คือ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอยางเต็มประสิทธิภาพ ภายใตกฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการที่ถูกตอง รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการบริหารงาน และพรอมที่จะถูกตรวจสอบ 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นตอโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 ๓) ดานความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ไมใชตําแหนงหนาที่เอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือรับสินบน 
 ๔) ดานวัฒนธรรมในองคกร คือ 
มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน คือ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเปน 



ธรรมในการปฏิบัติงาน อํานวยความยุติธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
การบริหารจัดการ 
งบประมาณ และการมอบหมายงาน 
  
 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(ว่าที่ พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

เร่ือง นโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

--------------------------------------- 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ใหความสําคัญกับการบริหารงานภายใตกรอบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
ตามพระราชบัญญัติกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรชาติวา 
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน 
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ไดรวมถึงนโยบายสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในระบบราชการ และสรางเสริมระบบคุณธรรม 



 ในฐานะผบูริหารของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
จึงขอใหคํามั่นในการบริหารงานวาจะบริหารงานและสงเสริมใหขาราชการ/เจาหนาที่โรงเรียนชุมชนบานน
าบอน ปฏิบัติราชการอยางมีคุณธรรม มีความโปรงใส และปราศจากการทุจริต 
โดยมีแนวทางสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เพื่อใหสาธารณชนผูรับบริการ 
และผมูีสวนไดสวนเสีย มีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
จํานวน ๖ ดาน ดังตอไปนี้ 
 ๑. ดานความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ 
มีความโปรงใส การมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Gevernance) 
ดวยความเปนธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังนี้ 
     ๑.๑ การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ 
ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและจัดแผนงาน 
รวมดําเนินการและรวมติดตามตรวจสอบ 
การดําเนินงานของหนวยงาน 
     ๑.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
ตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาํหนด 
    ๑.๓ การใหและเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน 
รวมถึงการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ 
ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

   ๑.๔ การดําเนินการ/การจัดการกับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อันไม 
โปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่  
 ๒. ดานความพรอมรับผิด (Accountability) หมายถงึ 
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่ 
ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน มีความพรอมในการ 
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐโดยมุงผลสําเร็จของงาน 
ดังนี้ 
     ๒.๑ ผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงาน 
ตองมีพฤติกรรมและทศันคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

    ๒.๒ การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ที่มีความถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบ  
ขอบังคับตางๆ อยางครบถวนและเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง 



    ๒.๓ 
การกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหารที่จะตองมีเจตจํานงในการบริหารงานอยางซื่อ 

สัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 
เพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกสังคมวาการขับเคล่ือนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 ๓. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง 
พฤติกรรมของ 
เจาหนาที่ของรัฐที่มีการดําเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส 
เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการ 
สงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน กลมุ หรือพวกพอง 
หากเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรมเหลานี้มากและเจาหนาที่ของหนวยงานตามกระบวนการมาตรฐา
นหรือขั้นตอนการใหบริการดวยความเปนธรรมแลวก็จะสงผลใหหนวยงานมีความปลอดจากการทุจริตในก
ารปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     ๓.๑ มีนโยบาย/แนวทาง 
เพ่ือปองกันไมใหเจาหนาที่ใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพองของตนเอง 
หรือผูอื่นผใูด 

    ๓.๒ 
มีแนวทางปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่เปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตตอเจาหนา
ที่ เชน การเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อแลกกับการ 
ปฏิบัติงานของตนเอง 
หรือการปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาที่/การใชตําแหนงหนาที่ของตนเองอยางไมเปน 
ธรรมเพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพองของตนเอง หรือผูอื่นผูใด 

    ๓.๓ มีแนวทางการปองกันการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร 
มิใหมีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย 
ซึ่งมีคุณลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผมูีสว
นไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน 
เพ่ือเอื้อผลประโยชนในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงานแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรื
อการอนุมัติใดๆ ของผบูริหารหนวยงาน 



๔. วัฒนธรรมในองคกร (Integrity Culture) หมายถึง 
หนวยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจ
ริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีระบบ 
ตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

    ๔.๑ การปลูกฝงและสรางใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผล 
ประโยชนที่ทับซอน หรือสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได 

 
    ๔.๒ การปลูกฝง ส่ังสอน 

หรือถายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จนกลายเปนแนวทางการปฏิบัติหรือวั
ฒนธรรมที่ดีของหนวยงาน เปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) 
ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไมทนตอการทุจริตและกอใหเกิดการลงโทษ ทางสังคม 
(Socialization) อันจะทําใหเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทําการทุจริต 

     ๔.๓ กําหนดและจัดทาํแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
     ๔.๔ มีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในที่เขมแข็งและมีประสทิธิภาพ 

ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ในหนวยงานเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจนกอใหเกิดเ
ปนวัฒนธรรมในการรวม 
ตอตานการทุจริตได 
 ๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) หมายถึง 
ระบบการบริหารงานของหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติง
าน มงุเนนผลประโยชนสวนรวม มีระบบการบริหารงานในระบบหนวยงานในเร่ืองการบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) ยึดหลักการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแกการสรรหา การพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย การบริหารงบประมาณ 
(BudgetExecution) ยึดหลักความคุมคา หมายถึง 
หนวยงานมีการใชจายงบประมาณเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจา
ยงบประมาณ และความเปนธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) 
ยึดหลักการคํานึงถึงความรู ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 
     ๕.๑ การใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน 
โดยใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบขั้นตอน 
และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการ 



ปฏิบัติหนาที่โดยการกําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
    ๕.๒ การบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน เชน การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความ 

ดีความชอบ ฯลฯ ตองเปนไปดวยความยุติธรรม 
มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงานมีกระบวนการสรางแรงจูงใจและความกาวหนาในหนว
ยงาน และในดานการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ 

    ๕.๓ การมีคุณธรรมในการบริหารงานงบประมาณ 
การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใสและจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนิ
นงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคามากที่สุด 

    ๕.๔ การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาที่จะตองคํานึงถึง 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูรับมอบหมายงาน 
มีความเปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียม 
มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงานที่ไดรับมอบหมายไป 
ตลอดจนรับผิดชอบในผลงานที่ไดมอบหมายไปดวย 

    ๕.๕ การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและการสงเสริมการปฏิบัติงานของเจา 
หนาที่ในหนวยงาน 

 
 
๖. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน (Communication) หมายถึง 

การสื่อสารภายในหนวยงานมีการประชาสัมพันธขาวสารอยูเปนประจํา 
เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบขอมูลขาวสารไปในทิศทางเดียวกัน ใหความสําคัญกับเนื้อหา 
ชองทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ดาน 
ตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเจาหนาที่ทุกระดับรับรูเขาใจ 
และนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมงุตอบสนองความตองการของผูรับ 
บริการดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม 

๒. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 



๓. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและเปด 

โอกาสใหภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูล 
ขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียน รองทุกข 
๕. กรณีพบการทุจริต จะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผทูี่ทุจริตอยางจริงจัง 

   
 ประกาศ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

                                     (ว่าที่ พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 
 


