
 
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดง 

เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา 
…………………………………………………………………… 

โรงเรียนบ้านป่าแดง มุ่งเน้นท่ีจะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเช่ือมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียน 

บ้านป่าแดง เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหาร 

งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริต 

ทุกรูปแบบ ท้ังนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ 

ปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ 

จัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร 

จัดการเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจน 

2. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 

ระเบียบ วิธีการท่ีถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบ เพื่อให้ 

ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นต่อโรงเรียนบ้านป่าแดง 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าท่ีเอื้อ 

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย ท่ีจะ 

ดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมีความเป็น 

ธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ 

งบประมาณ และการมอบหมายงาน 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นางวรรญมาศ จันทรา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 



 

Announces Office of Ban Padaeng School 

Good intentions in administration. 

……………………………………………………… 

Ban Padaeng  School Focus on corporate governance. Governance, with emphasis on 

the prevention and suppression of corruption and misconduct. To build faith And believe the 

society that the Office of Ban Padaeng  School. Corporate Governance as an Executive Office  

of Ban Padaeng  School. We would like to announce our intention to manage our business with 

honesty. Honestly transparent Can check We are responsible for all types of fraud and 

corruption. Everybody is committed to the mission with honesty, integrity, and corruption-free 

under the following policies. 

1. Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation 

of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders 

to participate in OPSE’s inspection, and establish a precise administration and management 

system in dealing with complaints. 

2. Accountability: 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. Corruption-free: We intend to carry out our tasks honestly and refrain from usingour 

positions for personal benefits such as bribery or special perks. 

4. Organizational Culture and integrity: We will not tolerate any forms of corruptionAnd 

will put an end to any corruption found in our organization. 

5. Organizational Work Ethics: We will set up concise performance standards and 

Systems relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure 

Equitability and accountability. 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 

Given on July 1 , B.E. 2564 (2021) 
 

 

            
              (Mrs. Wanyamas  Jantra) 

                School Director of Ban Padaeng  School. 
 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดง 

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านป่าแดง 

…………………………………………  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ 

โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในด้านการ 

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ คู ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามคู่มือการ 

ประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  

โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ศึกษาและบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด  

ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานใน 

หน่วยงาน และด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน และเช่ือมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคน 

ในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื ่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่า 

ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที ่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้ 

เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม  

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่าแดง ที ่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ 

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน  

อยา่งเสมอ ภาคและเท่าเทียม  

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่จะต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเท่ียงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควร  



กระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวม

ใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราโดยดำเนินการดังนี้  

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม 

ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ี 

กำหนด 

 ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ 

ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงำน  

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านป่าแดง เกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทำการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน  

๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด ตระหนักถึงผลร้ายและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ  

๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๕.๒ ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตกับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  

แก่ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และ

เป็นเครือข่าย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๕.๔ ร่วมกันจัดทำช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน  

ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๕.๕ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความ  

ร่วมมือดังกล่าว  

๕.๖ ร่วมดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลัง  

ความสามารถ  

 

 

 

 

 



 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนบ้านป่าแดง จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อม 

ตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

 จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

         

          (นางวรรญมาศ จันทรา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง 


