
 
 

 
ประกาศโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 93 (บา้นลาดตะเคียน) 

เรือ่ง เจตจาํนงสจุรติในการบรหิารงานของโรงเรียนไทยรฐัวทิยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 
 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้วย คุณธรรม และ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ  ประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  พ้ืนฐาน 
พ.ศ.2552 ประมวล จริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับ ความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตใน
ภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ได้ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี 2561-2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่ง
ครอบคลุมด้านความ โปร่งใส ด้านความ รับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้าน
วัฒนธรรมคุณธรรมใน องค์กร ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่า
ความประพฤติของ ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของ ประชาชนและคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและ การพิจารณาปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเองให ้เหมาะสม 
 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 
ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความ
โปร่งใสในการ ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบ
ความเปน็ธรรม แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
   ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) จะยึดมั่นในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความโปร่งใสและ พร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับพันธกิจ/เป้าหมายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 
(บ้านลาดตะเคียน) ที่ว่า “พัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” 



 ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจํานง ต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ บริหารใน  
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ  
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก  
สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ 
สูงสุดของประชาชน และรวมใจทําดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา  
  ในนามผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะ
บริหารงาน ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม ว่า โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองมีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูป 
และจะยึดมั่น ทําให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะ
ดําเนินการดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกําหนด  

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ ส่วน ตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นใน หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรใน โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและ
ประเทศชาติเพื่อให้ เกิดวัฒนธรรม การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น  

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) เกิดความละอาย
หรือความกลัว ที่จะทําการทุจริต คอร์รัปชั่น  

4. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ถึงผลร้าย และต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น  

5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ  ป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ป้องกัน  และ 

ปราบปรามการทุจริตในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสํานักส่วนกลางและสํานักงาน  เขต
พ้ืนที่การศึกษา  

5.3 ร่วมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลาง  ผู้บริหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองซึ่งมีส่วน เกี่ยวข้องกับ 



การจัดการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ  เผยแพร่รณรงค์
ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ ทุจริต และมีส่วน
ร่วม เป็นเครือข่าย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพ่ือต่อต้านการทุจริตแก่  บุคลากร ทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศอาทิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร  สถานศึกษาและ 
บุคลากรทางการ ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการมีส่วน
ร่วม ในการเผยแพร่ รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมใน  การจัดกิจกรรม
ต่อต้าน การทุจริต และมี ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

5.6 ร่วมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับหน่วยงานในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 
(บ้านลาดตะเคียน) และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

5.7 ร่วมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการ ดําเนินงานใน
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงาน  ความ 
ร่วมมือ ดังกล่าว  

5.9 รวมกันดําเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ อย่าง เต็มกําลัง 
ความสามารถ  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 
 
 

(นายสมหมาย  สังขะวินิจ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Announcement of Thairat Wittaya 93 School 
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency 

-------------------------------------------------- 
  As the government policy of General Prayut Chan-o-cha; the Prime Minister of Thailand, 
sets and states the policies of good governance administration and anti-corruption on 
September 12th, B.E.2557 (2014) to the National Legislative Assembly of Thailand in 
accordance with the Civil Service Code of Ethics in B.E.2552 (2009), the announcement of 
Office of the Basic Education Commission (OBEC) on the Regulations of OBEC Officials' Ethics 
B.E.2552 (2009), the Integrity and Transparency Assessment handbook Thairat Wittaya 93 
School and the handbook of the National Anti-Corruption Commission on Code of Ethics and 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
 Thairat Wittaya 93 School has studied and administered a comprehensive range of 
transparency and accountability, safety from corruption in the operation, culture and morality 
in the organization. Morals work in the agency. And communications within the agency and 
believes that the conduct of teacher, officials and personnel in all missions will need to 
respond to the needs of society. It is trusted by the public and expects that all civil servants 
will behave in honor while acting on their responsibilities to compare to the practice and to 
improve their behavior appropriately. 
 On behalf of administrator, I intent to conduct and support all of the officials in Thairat 
Wittaya 93 School to perform their duties effectively, morally and transparently and with 
respect and honesty to prevent and suppress corruption and misconduct of officials at all 
levels, including responding and facilitating people with justice and fairness. 
 Furthermore, I will perform with all of teacher and officials in Thairat Wittaya 93 School 
to my duty in response to administrate with good governance and anti-corruption mission. I 
would like to announce my intention to administrate this office in an honest, transparent, 
accountable and responsible manner and fight against all forms of corruption by valuing good 
governance and anti-corruption policies for the utmost benefits of people. As such, dedicate 
to do as follows: 
 1. Perform duties with accuracy, fairness and compliance with laws, regulations, 
principles and support officials to perform their duties under laws and regulations strictly  



2. Create a culture, good moral and awareness which hold the liability and 
responsibility in all processes to create social norms and morals to prevent corruption and 
uphold responsibility and accountability. This will make the officials of Thairat Wittaya 93 
School aware and understand of the impact and the damage caused by corruptions and nation 
as well as create sustainable anti-corruption culture.  

3. Reject corrupt behaviors and do not tolerate corrupt policies that may lead to social 
sanction which will make the officials of Thairat Wittaya 93 School be shameful to conduct 
corruption.  

4. Cultivate consciousness for learner of schools to be aware of the impact and damage 
caused by corruption.  

5. Anti-corruption and cooperation models; 
 5.1 Coordinate and be participated with all offices to carry into the National 

Anti-Corruption Strategy Phase 3 (B.E.2560-2564).  
  5.2 Cooperate as an anti-corruption network between Basic Education 

Committee Secondary Educational Service Area Office and all schools affiliation.  
   5.3 Collaborate and share knowledge about especially encouraging morals and 
ethics for the administrators of school, teachers and officials to participate in the dissemination 
of anti-corruption campaign and to join anti-corruption activities and anti corruption network.  
   5.4 Communicate and facilitate all communication channels for public relations 
of anti-corruption and to support the anti-corruption network. 5.5 Advise, suggest, monitor, 
follow up and assess the anti-corruption activities.  
   5.6 Cooperate with all offices in all forms of anti-corruption. 
 
   Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. 
 
    Given on June 21, B.E. 2564 (2021) 
 
 
 

           (Mr.Sommai  Sungkhawinit) 
             Director of Thairat Wittaya 93 School 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคยีน) 

นายสมหมาย  สงัขะวนิจิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 93 (บา้นลาดตะเคยีน) 

ผู้บรหิาร และบคุลากร ทกุคน  

งดรบั งดให ้

ของขวญัในทกุโอกาส จากการปฏบิตัหินา้ที่ 

แสดงความปรารถนาด ี

ดว้ยค าอวยพร บตัรอวยพร หรอื 

การอวยพรผา่นสือ่ออนไลน ์


