ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา
เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
…………………….…………………..……………
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายด้านการส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
ไม่จ าเป็ น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างการ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
โรงเรียนด่านสวีวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบาย
ข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบั ติอย่างจริงจัง และเพื่อดาเนินการดังกล่าว โรงเรียนด่านสวีวิทยา จึงประกาศ
เจตจานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนด่านสวีวิทยายึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ข้อ 1 : นโยบาย โรงเรียนด่านสวีวิทยา ขอกาหนดนโยบายในการบริหารงานของโรงเรียนด่านสวีวิทยา
โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนด่านสวีวิทยา
ทุกระดับ ทุกคน ได้สานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดาเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะ
สร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงานได้กาหนด
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 บริหารงานของโรงเรียนด่านสวีวิทยาให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 ทางานเป็นทีม
2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย

(2) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ – ตระหนั ก ในหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
เต็มกาลังความสามารถ ในตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
(4) หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความ
คุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสาคัญ
(5) หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทางานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น
และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
(6) หลักการมีส่วนร่วม – ในการทางานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้ง
ประชาขน
2.5 ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 9 ประการ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ทุกคน
ข้อ 4 : วิธีดาเนิ น การ เพื่อขับ เคลื่ อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต ให้ บรรลุต าม
นโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด โรงเรียนด่านสวีวิทยาจะได้ดาเนินการ และขอกาหนดดังนี้
4.1 น าประกาศเจตจานงการบริห ารงานด้วยความสุจริต ของโรงเรียนด่านสวีวิทยา แจ้งให้
บุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของโรงเรียนด่านสวีวิทยา
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจานงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ลงเว็บไซต์ของ โรงเรียนด่านสวี
วิทยา (https://www.dansawi.ac.th/welcome.html)

ข้อ 5 : การบังคับใช้
ให้ ป ระกาศ “เจตจานงการบริห ารงานด้วยความสุ จริต ” ฉบั บนี้ มีผ ลใช้บั งคับตั้งแต่
บัดนีเ้ ป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(นายปฐมพงศ์ ชวาลิต)
ผู้อานวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา

Announcement from Dan Sawiwittaya School
On the intention to administer with honesty
………………………………………………………
General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, established a
government policy addressing to the National Legislative Assembly on Friday, September 12,
2014, on the policy of promoting good governance and the prevention of corruption and the
Inappropriate behavior of the public sector is to strengthen the moral system in the
appointment and transfer of government workers, define preventive measures measures to
prevent interference from politicians and to promote the adoption of the moral protection
system in personnel management of various departments. Using to implement legal measures,
instilling values, morality, ethics and conscience in maintaining the dignity of civil servants and
honesty, along with effective government management to prevent and suppress corruption and
misconduct of government officials. Strictly abolish or revise laws and regulations that are not
necessary to cause undue burdens on the public or open up opportunities for corruption such
as procurement, licensing, approval and requesting for government services, which The
government has many processes, time-consuming, repetitive and costly for government and the
public sectors to improve and implement laws to cover the protection, suppress corruption and
misconduct and having complex benefits in the public sector at all levels, this is an urgent
national agenda.
Dansawiwittaya School recognizes the importance of the intent of managing with
integrity and it is of the view that the school must have all government policies that the school
has to take seriously and to carry out the actions mentioned, Dansawiwittaya School has
declared its intention to administer the administration of integrity for the personnel of the
Dansawiwittaya School to adhere to the following.
Composition as follows
1. Policy the school operates with the following elements: Policy Danswiwittaya School
would like to set up a policy for the administration of Dan Sawiwittaya School with a
declaration showing the intention to administer with honesty "in order for the personnel of the
Dansawittaya School of all levels, all levels. People have realized and adhered to practice.

2. Measures and operational guidelines for work in the same direction can create and
show transparency, responsibility, free from corruption when working, cultural, we have morality
in the organization, virtue for work and have communication in the agency
Setting standards and operating guidelines as follows
2.1 School administration is in accordance with state policy guidelines.
2.2 People centered facilitate and provide services to the people in accordance
with the principles of good governance.
2.3 Work as a team
2.4 Adhere to the 6 principles of good governance
1) Rule of law - Stick to the law, order, government orders that are
required by law
2) Moral - Adhere to the right and the virtue, behave himself as a good
example
3 ) Responsibility principles - Realize about performing their duties and
responsibilities in performing their tasks to the best of their abilities in each person's
position and duty.
4 ) Principle of appreciation - Personnel use resources economically and
for the best benefit and worth, taking into account the interests of the people most
important.
5) Uphold the principle of transparency - Strictly adhere to transparency
in working with transparency, disclose useful information ,straightforward, no conflicts of
interest ,there must be no corruption and can check the results of operations.
6 ) Based on the principle of participation - Working to listen to
information and express opinions from all stakeholders, including the public.
2.5 Adhere to the Nine Core Values of Ethical Standards for Political Positions
and Government Officials of the Office of the Ombudsman, As follows.
1) Sticking to morality and ethics.
2) Have a good conscience, honesty and responsibility.
3 ) Taking national interests over one's own interests and no conflicts of
interest.
4) Standing for doing what is right Fair and legal.
5) Serving people with speed Courteous and non-discriminatory.
6 ) Providing accurate and complete information to the public including
not distorted facts.

7) Focusing on the achievement of the standard maintenance work is of
quality, transparency and accountability.
8) Adhere to democracy with the King as Head of State.
9) Adhere to the professional code of conduct of the organization.
3. Target group government officials, government officials and all permanent
employees.
4. Operation method to drive the will of management with integrity honestly achieve
the policy Measures and requests as follows.
4.1 The announcement of the intention of the honest administration of
Dan Sawiwittaya School informs all personnel.
4.2 Publicize the announcement of the intention of the administration with good
faith at Dansawiwittaya School to inform the public of the intent of the agency in various
channels as follows: (https//www.dansawi.ac.th/welcome.html)
5. Enforcement
The school shall announce this "good faith administration intention" which is
effective from now on.
Therefore announced for further notice
Announced on 10 September 2021

(Mr. Pathompong Chavalit)
Director of Dansawiwittaya School

