
  

 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

------------------------------------- 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม  และความ

โปร่งใส อย่างมีธรรมาภิบาล  ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546  และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparencyn  Assessment : ITA)   
 ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จึงขอประกาศเจตค านงในการบริหารงานตามกฎหมาย  
ด้วยความซื่อสัตย์อย่างโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้  และมีหลักธรรมภิบาลพร้อมรับผิดชอบและต่อต้าน         
การทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
และปราศจากการทุจรติ  ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
   บุคลากรปฏิบัติงานทุกชั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์              
ที่มิควรได ้

2. ด้านการใช้งบประมาณ 
ด าเนินการตามแนวการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณ

อย่างเหมาะสม  คุ้มค่า  และประหยัดตามแนวหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  หรือพวกพ้อง   การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระบวนการจัดซื้อ       
จัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบได ้

3. ด้านการใช้อ านาจ 
   คัดเลือกบุคลกรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ มีความยุติธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ไต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 

4. การเปิดเผยข้อมูล 
   มีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social 
Network เช่น  Facebook  Website  และ Line เป็นต้น ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อสาธารณชนรับทราบข้อมูลขา่วสารที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบที่ทันสมัย 

5. การป้องกันการทุจริต 
   มีการเปิดเผยผลการด าเนินงานให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารในการบริหางานด้วยความซื่อสัตย์สริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานทุกภารกิจ
ต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใดบังคับบัญชาให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและเรียกหรือรับสินบน  พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการ
เมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 



จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   9   กันยายน   พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(นายมงคล     กาเหว่า) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Announcement of Kawilawittayalai  School 
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency 

------------------------------------- 
 

Kawilawittayalai  School   is intended to procedure with good governance and 
anti-corruption. Under  the Royal Decree on Rules and Procedures for Good Governance, 
2003 and Strategic Plan for   Prevention and Suppression of Corruption Phase 3 (2017-2021) 
as well as accordance with the moral  assessment and transparency in the operation of 
government agencies (Integrity and Transparency  Assessment : ITA) 

As the executive Kawilawittayalai  School  , we would like to announce the 
intention of  administration with honesty, transparency, accountability and ready to 
response and anti-corruption   in all aspects. In this regard, we wish all personnel focus on 
our duties with honesty, on morality and   without corruption  

1. Duty :  All personnel shall perform their duties with full accuracy, fairness and 
compliance with laws, regulations, principtes and the standard of practice by adhering to 
moral principles, work ethics without expecting any reward or benefit that should not be 
obtained. 

2. Budget usage : All personnel shall operate in accordance with the an annual 
budget plan  transparently. The corporate expense behaviors shall be in according to its 
intention and the principle   of  the sufficiency economic philosophy with highest 
effectiveness and without conflict of interest. The  disbursement of the budget is in 
accordance with the procurement process regulations and parcel  inspection, can be 
verified. 

3. Use of authority : We select personnel to perform fairly and indiscriminatingly, 
to  be fair  in  assessing the performance of the government, including directing oversight  
for subordinates to  perform  their duties without violating laws or regulations such as 
correct and righteous. 

4. Information disclosure : Disclosure of information up to date, promote and 
support using  channels. Communication in the form of Social Network such as Facebook, 
Website and Line etc, for  communication and public relations of various operations of 
school for people to recelve current  information in a modern format 

5. Crruption prevention : Declare public about Announcement of 
Kawilawittayalai  School  accordance with the intent of the administration with honesty, 
transparency and good governance. the top managernent monitors the operations of 
subordinates  to be correct. Must be free frorn corruption and calling or accepting bribes 
while hot negecting of  refraining from conductiny actions in the event of corruption or 
misconduey. 



 
Therefore, it is announced and observed in general, 

 
Announcement published on September 2020 

 

 
(Mr. Mongkol  Kawao) 

The Director of Kawilawittayalai  School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

------------------------------------- 
 

   ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o-
2564)   ได้ก าหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ   รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม และความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

   ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยยึดมั่นประมวลจริยธรรมใน            
การด ารงตน   ในการนี้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จึงประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียน              
กาวิละวิทยาลัย  ต่อคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และต่อสาธารณชน เพ่ือให้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ 
เป็นส าคัญ  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   เพ่ือสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มี 
ความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบ ความพร้อมรับผิด 
และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ และรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ด าเนินการ ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการ 
เพ่ือยับยั้งการทุจริต  อีกทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา  
ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   9    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

(นายมงคล  กาเหว่า) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A Declaration of Upright Intent to Administrate of 
Kawilawittayalai  School 

------------------------------------- 
 

   In accordance with National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017 - 2021) 
provides for proactive corruption preventive measures as key strategy for the prevention of 
corruption in public sector as well as efficient anti-corruption mechanisms and preventive 
system conform to the guidelines for the operation direction of Kawilawittayalai  School 
in regard to enhance Integrity and Transparency Assessment System in the operation of the 
schools. With regard to encourage public officials who work in the affiliated agencies to 
comply with the laws and maintain their ethical behaviors to the Code of Ethic. So  
Kawilawittayalai  School Commission hereby declares the Upright Intent to Administrate 
of Kawilawittayalai School Commission toward directors, staffs and general public. 
Kawilawittayalai  School Commission and affiliated offices are obliged to perform with 
honesty, basing on good governance principle, concerns for public interest and the 
elopment of proactive corruption prevention system. Kawilawittayalai School 
Commission is committed to create and strengthen anti-corruption mechanisms and 
s to ensure they are responsive to possible corrupted acts. Organizatio  en built with our 
commitment in accountability and responsibility syste  orance. Kawilawittayalai  School 
Commission is prompted to take any necess  to obstruct the corruption, as well as not 
participating in any activity that may cause conflicts  of interest in respect for the people to 
receive similar services without discrimination, and  thus faith and reliability can be assured 
for Kawilawittayalai  School Commission. 

 
   Be informed accordingly 

 
Announced on 9 September, 2020 

 

 
(Mr. Mongkol   Kawao) 

The Director of Kawilawittayalai  School 
 


