
 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 
...................................................................................................  

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้าน คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2557 ใน
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ 
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้ศึกษาและจัดท าแผนการปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ประจ าปี 2559 – 2562 (ระยะเวลา 4 ปี) ซึ่ง
ครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจาก  การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้าน
วัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการ สื่อสารภายในหน่วยงาน 
และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนอง  ต่อความต้องการ
ของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตน  อย่าง
สมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบั ติและการ 
พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม  

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ที่พร้อม
จะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส  ใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความ เป็น
ธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จะยึดมั่นในการเป็น ส่วนราชการที่มี
ความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) “มุ่ง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน    โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม  รักและภูมิใจในความเป็นไทยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มี
ความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

 

 

 

 / ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านง 
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ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารใน
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่ งใดถูก สิ่งใดผิด 
สิ่งใดควรกระท าสิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ในการ บริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และรวมใจท าดีเพ่ือ พ่อหลวงของเรา  

ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ขอประกาศ เจตนารมณ์ว่า 
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นท าให้ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดย
ด าเนินการดังนี้  

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด  

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียน
บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอรัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ 
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง 
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรใน โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เกิดความ ละอาย
หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น  

4. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตระหนักถึงผลร้าย และ 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น  

5. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ  
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)  
5.2 บุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจริตใน โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) กับส านักงานส่วนกลาง และสถานศึกษาอ่ืนๆ  
5.3 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ

ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวัง และการตรวจสอบเพือ่ต่อต้านการทุจริตแก ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ทุกระดับ เพ่ือสร้าง ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามา  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

5.4 ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานใน ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

/ 5.5 ร่วมให้ค าปรึกษา 
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          5.5 ร่วมให้ค าปรึกษาเสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ความ ร่วมมือดังกล่าว  

5.6 ร่วมกันด าเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เต็มก าลัง ความสามรถ  

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                (นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ)  
                                           ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
...................................................................................................  

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี                             
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน การรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ  พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ นั้น  

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส
ปราศจากการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ 
องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนิน
ตาม  ภารกิจความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้กลุ่มงานทุกกลุ่ม ในโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ถือ
ปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม  

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  

3. โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนทุกชั้นเรียน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้มีจิตส านึก และปฏิบัติตน
อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รักการท างาน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต  

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาส ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

5. ไม่ให้แสวงผลประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อ่ืนและไม่ให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเว้นแต่
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  
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6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน 
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)  

7. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                       ประกาศ  ณ วันที่  ๘  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

                                                                 (นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






