
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนบ้านเขาปนู  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบา้นเขาปูน 

....................................................... 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต  (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

โรงเรียนบ้านเขาปูน ได้ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ ่งครอบคลุม                
ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม                  
ในองค์กร  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติ
ของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนบ้านเขาปูน จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบ
ได้ ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู ่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็ม
สติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรกระท ำสิ่งใดควรงดเว้น 
เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืน
หยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราในนาม
ผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนบ้านเขาปูน ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านเขาปูน                                                 
มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนบ้านเขาปูน  เป็นส่วนราชการสีขาวอย่าง
ยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี ้

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนร่วมให้ได้ เพื ่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั ่นในหน่วยงาน                   



รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาปูน ตระหนักถึงผลร้าย             
ภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  (Social 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาปูนเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียน ถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลางผู้บริหารสำนักงาน-
เขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านเขาปูน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

5.5 ร่วมกันจัดทำดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานในโรงเรียน และดำเนินการ 
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3(พ.ศ. 2560-2564)                   

5.6 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใน 
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.7 ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความ 
ร่วมมือดังกล่าว 

5.8 รวมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลัง 
ความสามารถ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 

(นายพิชัย  อารีการ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Announcement of Bankhaopoon School 
Subject : The good intentions in the administration of bankhaopoon School 

…………………………………… 
Surat Thani Primary Educational. Service Area Office 3 emphasizes the administration with 

faith, virtual and transparency under the policy of Prime Minister General Prayuth Chanocha 
which was given on September 12th, 2014. 

Bankhaopoon School has the preventing and suppressing plan for corruption under 
Office of the Basic Education Commission covers the transparency, the liability, the honesty in working, 
the virtual culture, the virtual in companies, the communication and the confidence in the behavior 
of all of the government officials. The all officials must serve the social needs. They must be trusted 
and believed by the people. They must have good behavior. I am the director of Bankhaopoon School. 
I declare that I am ready to support the teachers in our school to work with virtual and transparency. 
And we are ready to protect the government's benefits. We offer the fair and equality to the people. 
I confirm that Bankhaopoon School has the transparency and is ready to be checked. 
The mission of our school is "improve the officials to be more efficient" I declare among all officials 
that I will administrate the organization with faith. I will be against corruption with my power and 
ability for the people's benefits. And I will work for our King. The staff of Bankhaopoon School and I 
promise we administrate this organization with faith, equality and transparency. And we promise we 
will be against corruption. We will make our school be clean without corruption like this : 

1. To obey all rules. 

2. To aware all kinds of corruption. 

3. To refuse corruption behavior. 

4. To teach the students to learn the disadvantages of corruption. 

5. To participate in being against and suppressing corruption. 

6. To join Office of the basic Education Commission and Surat Thani Primary Educational. 

Service Area Office 3 to be against and suppress corruption. 

7. To study and do the research in corruption. 

8. To make the ways of communication for supporting the network of corruption 

prevention. 

 

 

 



 

9. To advise and suggest the ways of evaluation in co – operation. 

10. To participate other ways of preventing and suppressing corruption. 

Therefore announced in general 
Announced on August 24th, 2020 
 

        (Mr. Pichai  Areekan) 
        Director of Bankhaopoon School 


