
 
ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
     …………………………………………………………………….. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม และ 
ความโปร่งใส ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมเกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื ่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา คู ่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาและตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สํานักงาน ป.ป.ท.) 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรยีน
สมเสม็ดวิทยา ซึ่งครอบคลุมด้วยความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจาก การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม การทํางานในหน่วยงานและด้านการ สื่อสารภายใน
หน่วยงานและความเช่ือมั่นว่า ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้อง ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติ
ตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการ ปฏิบัติและ
การพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 

ข้าพเจ้าแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
พร้อมจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อม
ท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  ข้าพเจ้าขอ
ยืนยันว่าโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการท่ีมีความโปร่งใส และพร้อมตรวจสอบได้  

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงต่อสถานศึกษาว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสําเร็จป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหนา้ท่ี 
โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต เท่ียงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด  
สิ่งใดควรการกระทํา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของประชาชน และรวมใจทําความดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม 
รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน ว่าโรงเรียนสมเสม็ดวิทยามีเจตจํานงต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน
ทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทําให้โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาเป็นส่วนราชการที่มีคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดําเนินงานอย่างยั่งยืนโดยดําเนินการ ดังนี้ 



๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกําหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันใน 
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้บุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้ 
เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสงัคม 
อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 

๔. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู ้เรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 

๕. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินการขับเคลื ่อนโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
๕.๒ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๓ แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตใน 

สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง 
และประชาชน ท่ัวไป เข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

๕.๔ ดําเนินการส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๕ ร่วมกันดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เต็ม กําลังความสามารถ 

         
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                         ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  

                                                                                             
               ( นายพีระพรรด์ิ  อ่อนเรือง ) 

                                                     ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 



The notices of Somsamedwittaya School 
The Honesty of Administration in Somsamedwittaya School 

……………………………………… 
The Office of the Basic Education Commission focuses on management with integrity 

and transparency, supporting the administration of good governance and prevention of 
corruption and misconduct in government. Under the ethics of the work - To prevent the 
conflict of interest of government officials in Somsamedwittaya School, the standard 
operating manual for Somsamedwittaya School and the manual of Integrity and 
Transparency Assessment : ITA by the Office of the National Anti-Corruption Commission and 
the Office of the Government Anti-Corruption Commission. 

Somsamedwittaya School has studied and implemented the Action Plan on Anti-
Corruption Commission to compare practicing and self-improvement. This includes 
transparency, Liability, The lack of fraud in the work, Corporate culture, The moral of the 
organization and the communication within the organization. The confidence of the conduct 
of all officials and personnel in the organization must respectful and behave honorably. 

I am ready to work with virtue and transparency, operate efficiently and effectively, 
maintain the interests of the government, and give fairness and equality to the people. 
I insist that Somsamedwittaya School is transparent and verifiable.  

I would like to express my intention to the school that I will work for success and 
School Anti-Corruption Commission. I will work with intelligence. I will work honestly. I will 
work on the basis of good governance. These for the benefit of the people and The Royal 
institution that is the heart of the Thai people. 

I will work sustainably. To do this:  
1. Work and encourage personnel to comply with the laws and regulations. 
2. Cultivate and raise awareness of anti-corruption. Identify their own benefits and it's 

not their own benefits. Recognize and create a culture of anti-corruption in the country. 
3. Do not accept the behavior and tolerate corruption that is harmful to society, but 

should be ashamed of corruption. 
4. Cultivate and raise awareness of anti-corruption for the students of 

Somsamedwittaya School.  
5. Operational Guidelines and Collaborative Activities 

5.1 Coordinating and implementing the Ethics, Integrity and Good Governance 
in the school “Anti-corruption" 



5.2 Coordinating and implementing national strategies. With regard to the 
prevention and suppression of corruption phase 3 (2017 - 2021) 

5.3 Learn about surveillance and fraud detection in schools, publish to 
children, parents and the general public and join anti - corruption activities. 

5.4 Communicate, publish, and publicize multiple channels. To support the 
prevention and suppression of all forms of corruption. 

5.5 Perform any other form of prevention and suppression of all forms of 
corruption. 

 
 Notice all over 

 
Notice as of 1st July 2021 

 
              
                                                                                   

                                                             (Mr.Pheeraphad  Onruang)  
                  The director of Somsamedwittaya School 

 
 
 
 


