
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง 

เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านโคกกุง 
*************************** 

 
 ตามท่ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งแถลงต่อสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒คู่มือการ 
ปฏิบัติตามข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) และสํานักงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) โรงเรียนบ้านโคกกุง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงได้กําหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการเชื่อม่ันต่อการดําเนินงาน ของโรงเรียนบ้านโคกกุงที่
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้ 
 ข้าพเจ้า นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ขอประกาศ 
เจตจํานงสุจริต นโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 
 ๑. เจตจํานงสุจริต: ข้าพเจ้าจะบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในความซื่อสัตย์สุจริต และจะกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
 ๒. นโยบาย : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. มาตรการ: 
 ๓.๑ ด้านความรับผิดชอบ 
  ๓.๑.๑ มอบหมายหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 



  ๓.๑.๒ กํากับดูแลให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย กระตือรือร้น
เต็มใจ และทําอย่างรวดเร็วมีความรับผิดชอบ มุ่งผลสําเร็จของงาน 
  ๓.๑.๓ จัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการ ปรับปรุง 
และแก้ไขพัฒนางาน 
  ๓.๑.๔ จัดให้มีการกํากับดูแล เยียวยา และแก้ไขทันที หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความ เสียหาย
และดําเนินการเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
 ๓.๒ ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
  ๓.๒.๑ จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน มีคุณภาพมีคุณธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
  ๓.๒.๒ กํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ 
จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
  ๓.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องคนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น คุณธรรมจริยธรรม  
  ๓.๒.๔ จัดระบบและกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ซี่อสัตย์ และป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนดําเนินการและลงโทษผู้กระทําผิดตามที่กฎหมายกําหนดโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๓.๒.๕ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ๓.๒.๖ 
ปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดีต่อการทํางาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๓.๓ ด้านความโปร่งใส 
  ๓.๓.๑ จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๓.๓.๒ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกํากับดูแล ไม่ให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง 
  ๓.๓.๓ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยคาํนึงถึง 
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
  ๓.๓.๔ กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ  
 ๓.๔ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๔.๑ กํากับ ดูแลและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน โครงงานหรือกิจกรรมตามความ 
เหมาะสม เท่าที่จําเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด ปราศจากเจตนาทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๔.๒ กํากับ ดูแลไม่ให้มีการนําทรัพยากรของราชการไปใช้ประโยชน์อื่นโดยมิชอบ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณและบุคลากร 
  ๓.๔.๓ กํากับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงต่อเวลา และไม่นําเวลาราชการไปใช้ 
ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ 
 
 



  ๓.๔.๔ กํากับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกรับผลประโยชน์ หรือเข้าไปจัดการ 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
 ๓.๕ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  ๓.๕.๑ จัดประชุมบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อประกาศเจตจํานงสุจริต นโยบาย 
มาตรการ และแผนงานด้านความซื่อสัตย์ เพ่ือให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ 
  ๓.๕.๒ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกาศเจตจํานง สุจริต นโยบาย มาตรการและแผนงาน 
ด้านความซื่อสัตย์ เพ่ือให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ 
  ๓.๕.๓ ประชาสัมพันธ์เจตจํานงสุจริต นโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
  ๓.๕.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการบริหารและการ 
จัดการศึกษาทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๔. แผนการดําเนินงาน 
  ๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านโคกกุง  ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
    ๔.๒ โครงการโรงเรียนสุจริต 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
( นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา ) 

รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 



 
 
 
 

 
Announcement of Bankokkung School 

Announcement of Fidelity Policy, Measures and Honesty Program of Bankokkung School 

........................................... 
 According to General Prayut Chan-o-chaPrime Minister. The policy to promote the 
administration of the land with good governance. And the prevention of corruption and misconduct in 

the public sector. Speaking to the National Legislative Assembly. On September 12, 2014. According 

to the Code of Civil Procedure, 2009. A guide to compliance with the regulations of the Office of 
Basic Education Commission. The Code of Conduct for the Office of the Basic Education 

Commission, 1999 . Civilian Code of Conduct Office of the Basic Education Commission 

Announcement of the Office of Basic Education Commission. Posted by on June 22, 2011. Policy on 
transparency and accountability And the moral and ethical guide. Transparency in operations The 
government. (Integrity and Transparency Assessment: ITA). The Office of the National Counter 

Corruption Commission (NCC) and the Office of Corruption Prevention in the Public Sector (NCCC). 
 Bankokkung school , Buriram Primary Educational Area Office 4. The policy, Moral and 
transparency in operations to staff, stakeholders and the service recipients believe in the operation  
of  Bankokkung  school.   The following are the ethical and moral values. 
Miss.Ketkarn  Joompolma The intention of the Director of  Bankokkung school Declare your integrity, 
policies, measures, and honesty programs as follows: 
 1.  Fidelity: I will administer the education according to the principles of good governance. To 
behave as a good example in honesty. It will oversee that teachers officials and educational 
personnel perform their duties with integrity. 
 2. Policy: Prevent and solve problems of corruption and misconduct of teachers officials, 
educational personnel and schools. 
 3.  Measures: 
 3.1 Responsibilities 
  3.1.1  Assignment of tasks according to knowledge and ability. To be ready to perform 

the duties efficiently and appropriately. 
  3.1.2  Supervise all personnel to perform duties. The service is polite and 
enthusiastic, do it quickly, responsibility and the success of the work. 
  3.1.3  Provide feedback from the public and stakeholders. To use the information to 
improve and development work. 
  3.1.4  Provide oversight, remedies and remedies. If the work is erroneous or damaged 
and appropriate action is taken. 

 3.2  Cultural and moral aspects of the organization. 
  3.2.1  Organize the governance system in accordance with good corporate 
governance. Quality, integrity, transparency and accountability. 
  3.2.2  Supervise teachers and educational personnal. Perform duties in accordance 
with professional standards and ethics. 
 
 
 
 
 
 



  3.2.3  Promote, support and honor good people who are honest and ethical. 
  3.2.4  Organize and supervise personnel to perform duties with integrity, integrity and 
protection against conflicts. It also conducts and punishes offenders as prescribed by law without 
discrimination. 
  3.2.5  Understand the benefits of the conflict. Standards and codes of conduct and 
relevant laws. To provide personnel with integrity, morality and ethics. 
  3.2.6 Instill a good sense of work be honest And insist on the right thing. 
 3.3  Transparency 

  3.3.1  Provide a transparent, verifiable procurement system. 
  3.3.2 Opportunity for fair competition In the procurement process, the supervision of 
teachers and educational personnel is not involved. 
  3.3.3  Set standards for mission performance to be effective, convenient and fast with 
regard to service recipients. 
  3.3.4  Supervise compliance with strict performance standards, transparent and non- 
discriminatory. 
 3.4  Security in Corruption. 
  3.4.1 Supervise, approve budget allocations and project plans or activities as 
appropriate. Needed and maximized without intent, dishonesty and conflict. 
  3.4.2  Supervise the use of government resources for misuse. Both materials budget 
and personnel 
  3.4.3  Supervise teachers and educational personnel on a regular basis and do not 
take the time to use the wrong function. 
  3.4.4  Supervise teachers and educational personnel to call for benefits or go to the 
wrong management or involvement. 
 3.5  Internal communication. 
  3.5.1  Organize personnel meetings within the Education Service Area Office. To 
declare honest intentions, policies, measures, and plans for honesty. For everyone to know and 
practice. 
  3.5.2  Organize meetings of school administrators. To declare honest intentions, 
policies, measures, and plans for honesty. For everyone to know and practice. 
  3.5.3  Promote fidelity, policy, measures, and plans for Integrity to the public with a 
variety of methods. including the activities of the main mission. 
  3.5.4  Promote and support participatory management. To be the main strategy in the 
management and management of education at the office, educational and educational areas. 
 4.  Operation Plan 
 4.1 The Anti-Corruption Action Plan of Bankokkung School. 
 4.2  Project of the honest school 

  The announcement is common knowledge.  

  Announced on 1 December  2020. 

 
 
 

(Miss.Ketkarn  Joompolma)  

 Director of Bankokkung School 


