
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองเทา 

________________________________________ 
 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity   and   Transparency 
Assessment  :  ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
      โรงเรียนบ้านหนองเทา ได้ศึกษาและบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด 
ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างาน     
ในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่าความประพฤติของราชการและบุคลากรทุกคนใน
สังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการ
ทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 
      ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองเทาที่พร้อมจะส่งเสริมสนับให้ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
      ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดย
เต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควร
กระท า สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมภิบาล
ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน และร่วมใจท าดี
เพ่ือพ่อหลวงของเราโดยด าเนินการดังนี้ 
      ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด 
      ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน 
 

/๓. ไม่ยอมรับ... 
 
 



 ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองเทา เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 ๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
  ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  ๕.๒ ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  ๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก้ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  ๕.๔ ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๕.๕ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความ
ร่วมมือดังกล่าว 
  ๕.๖ ร่วมด าเนินการอ่ืนใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนบ้านหนองเทา จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อม
ตรวจสอบได้ให้สมกับวิสัยทัศน์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ว่า “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 
         

                                                              (นายจักรเดชา  เรียมแสน) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A Declaration of Intent and Integrity to Administrate 
Ban Nongthao school 

 

          Ban Nongthao school Intend to conduct its organizational management 
and administration system with governance. With a heavy Focus on preventing and 
elimination corruption and misconduct, this office wishes to build credibility from the 
society as an organization adhering to the principles and standards of good 
governance. As the leader of   Ban Nongthao school, I would like to announce my 
intention to administrate this organization  in an honest, transparent, accountable and 
responsible manner whist fighting against all forms of corruption, As such, I urge all 
personnel to perform their duties with dedicatory, honesty and integrity by refraining 
from computing and adhering to the following principles;  

 1. We are required to reveal information regarding the implementation of 
official tasks and procurement, provide opportunities for the general public 
stakeholders to participate in NT’s inspection, and establish a precise administration 
and management system in dealing with complaints, 

 2. We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
Regulations, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and 
accountability when making decisions, while operating relevant administration and 
management systems, to gain credibility from the general public. 

 3. We intend to carry to our tasks honestly and refrain from using our 
positions for personal benefits such as bribery or special perks. 

 4. We will not tolerate and forms of corruption and will put an end to 
any corruption found in our organization. 

 5. We will set up concise performance standards and systems relating to 
management personnel, budget and job assignments to ensure equitability and 
accountability. 

 Hereby announced to be acknowledged and practice by all involved 
  Given on July 8, 2021 
                                                                                                        

         
      ( Mr.Jakdecha  Riamsaen ) 

       Director of  Ban Nongthao school 
 



 


