
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

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

 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใสตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับโรงเรียนบ้านบึง 
(สันติมโนประชาสรรค์) ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช)  

 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ได้ศึกษาและจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ประจำปี 2559 - 2562 (ระยะเวลา 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม
ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่า 
ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่า ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุง
พฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์  ที่พร้อมจะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสใน
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พรอ้มที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มี
ความโปร่งใส  และพร้อมตรวจสอบได้  ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) “มุ่ง
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
รักและภูมิใจในความเป็นไทย  คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มีความสุข
บนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

         / ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง 



 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่  จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มสติปัญญา  ความสามารถ  ด้วยความสุจริต  เที่ยงตรง  และมีสติยั้งคิด  รู้ว่าสิ่งใดถูก  สิ่งใดผิด  สิ่ง
ใดควรกระทำ  สิ่งใดควรงดเว้น  เพ่ือให้งานที่ทำปราศจากผู้เสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน  และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  และร่วมใจทำดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา 

 ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่า  โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)  มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ  และจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืนโดย
ดำเนินการดังนี้ 

 1. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด  ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด 

 2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นใน
หน่วยงาน  รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านบึง (สันติ
มโนประชาสรรค์) ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอรัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ  เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 

 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น  และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)  เกิดความละอายและ
ความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชั่น 

  4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ตระหนักถึงผลร้ายและ
ต่อต้านคอรัปชั่น 

5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

 5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ. ศ. 2560 - 2564) 

5.2 บุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) กับสำนักงานส่วนกลางและสถานศึกษาอ่ืนๆ 

 5.3 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  พร้อมทั้งจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวัง  และการตรวจสอบเพ่ือต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ใน
โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ทุกระดับ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ



เผยแพร่  รณรงค์ให้เยาวชน  ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต  และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.4 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 5.5 ร่วมให้คำปรึกษา  เสนอแนะแนวทาง  รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว 

 5.6 ร่วมกันดำเนินการอื่นใด  ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ  อย่าง
เต็มกำลังความสามารถ 

ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตั้นไป 

   

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

( นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)  
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

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

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราวพ.ศ 2557)  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564)  และนโยบายของรัฐบาลข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  
จริยธรรม  และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นราชการ  และความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับ  และตอบสนองความต้องการ  พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ  นั้น 
 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจาก
การทุจริต  เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ  และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้
ยึดถือ  และปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ  โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินตามภารกิจ
ความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริตเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าว  จึงกำหนดแนวทางให้กลุ่มงานทุกกลุ่มในโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ถือปฏิบัติและ
ดำเนินการดังนี้ 
 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ด้วยบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

3. โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนทุกชั้นเรียน  และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้มีจิตสำนึก  และปฏิบัติตนอยู่ใน
ความซื่อสัตย์สุจริต  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รักการทำงานและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต 

4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน  และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

5. ไม่ให้แสวงผลประโยชน์ส่วนตน  หรือผู้อ่ืน  และไม่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยา  ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

 



 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  ผ่านโรงเรียนบ้าน

บึง (สันติมโนประชาสรรค์) 
7. กรณีพบการทุจริต  จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 

ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

( นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Announcement of Ban Bueng School (Santi Mano Prachasan) 
on morality and transparency policy without corruption 

---------------------------------------------------- --------- 
       according to the intent of the Constitution of the Kingdom of Thailand 

(Provisional Version 2014) Government Information Act, B.E. 2540, Royal Decree on Criteria 
and Procedures for Good Country Administration, B.E. 2017 - 2021) and the Government's 
policy No. 10: Promoting the administration of state affairs with good governance and the 
prevention and suppression of corruption and malfeasance in the government sector. It is 
prescribed to instill moral values, ethics and awareness of preserving the dignity of the 
government. and honesty coupled with effective government management to prevent and 
suppress corruption and misconduct by government officials at all levels and meet the 
needs with convenience to the public to build confidence in the bureaucracy 

       Ban Bueng School (Santi Manoprachasan) has established a policy of morality 
and transparency without corruption. as a standard of practice and values for government 
officials and personnel of the organization to uphold and comply with other rules and 
regulations, with a focus on leading the agency to carry out its mission of transparency. 
Manage with honesty, integrity, and without corruption in order to achieve the 
aforementioned intentions. Therefore, guidelines were set for all work groups in Ban Bueng 
School. (Santi Manoprachasan) practice and act as follows 

       1. Manage and operate in accordance with the principles of good governance 
by aiming to meet the needs of the people with fast, accurate, equitable, transparent and 
fair services. 

2. Instilling values and attitudes in educational institutions have understanding 
uphold the principles of morality Ethics apply the Sufficiency Economy Philosophy in work 
and life. 

3. Ban Bueng School (Santi Manoprachasan) organized teaching activities that insert 
morality. Ethics for children and youth in all classes and all learning subject groups to have 
consciousness and behave in honesty intend to study I love to work and be good citizens of 
the future 



4. Procurement. Promote transparency in every process and provide opportunities for 
the private sector civil society and the public sector Participate in operational audits by 
disclosing information in all forms of activities 

; except for the receipt of assets or any other benefits in an ethical manner in 
accordance with the rules and amounts prescribed by the NACC 

  
6. Public relations for the public to inform the news corruption clues complaint 

through Ban Bueng School (Santi Manoprachasan) 
7. In case of corruption will seriously investigate and punish those who are corrupt 
  
From now on 
                                                                             

Announced on the 1st day of October B.E. 2020 
 
 
    
  

(Mr. Rung Pansuwan) 
Director of Ban Bueng School (Santi Mano Prachasan) 


