
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
   เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
     ……………………………………………… 
 

   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ท่ีกําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญและถือเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่ งครัดซึ่งเป็น
วาระสําคัญเร่งด่วนของประเทศ 
   ข้าพเจ้า ในนามผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตของโรงเรียนหนองบัวแดง ว่า จะบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและ
ดํารงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระทําการในส่ิงท่ีถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมของ
องค์กร และจะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรท่ีมีมาตรฐาน รวมท้ังร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสถานศึกษาทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจํานง 
การบริหารงานด้วยความสุจริตของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ดังนี้ 
  ๑. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการดําเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
กระทํานิติกรรมสัญญาขององค์กร 
  ๒. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการท่ีเกี่ยวกับนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันการต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมท้ังไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี  
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๓. สร้างวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
มีความละอายเกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตสํานึกท่ีถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวัง 
การทุจริต หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้ใดทุจริตหรือรับผลประโยชน์โดยมิชอบ จะดําเนินการให้ข้อมูลต่อ
หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในกระบวนการต่อไป 
  ๔. ให้มีการนํานโยบาย ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง และสร้างให้บุคลากรในองค์กรเกิดการ
เรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
   (นายชัยรัตน์  เจริญสุข) 

  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 



 
 

            Announcement of Nongbuadaengwittaya School    
                     Subject : Declaration of Integrity in the Administration    
                 ----------------------------- 
   

  According to intention of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.2560 
(2017), the State Administration Act, B.E. 2534 (1991), Official information Act, B.E. 2540 
(1997), Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, B.E.2546 (2003), 
the National Strategy (2018-2037), that focus on pushing forward the significant policy 
of anti-corruption which is regarded as an urgent agenda of the country. 
 Nhongbuadaengwittaya School would hereby declare an honest intention 
on the administration based upon the principles of good governance with corruption 
free. The transparency policies, ethics, integrities, technologies, including collaborate 
with other agencies on operations are agreed as the standards to foster awareness for 
all school administrators, teachers and educational personnel of Nongbuadaengwittaya 
School and to provide maximum benefits to our organization. In order to achieve those 
purpose, the following approaches are assigned for implementations. for all sector in 
Nongbuadaengwittaya School. 
  1. school administrators, teachers and educational personnel  intend to 
work effective and promote openness and disclosure of information by revealing 
accurate information in all operating activities as well as providing opportunities for 
outsiders or stakeholders to participate in procurement procedures especially 
school inspection and operational audit. 
  2. Perform duties in accordance with laws, rules regulations and policies 
on Anti-corruption in order to prevent fraud and malpractice. Refrain from using our 
positions for benefits. 
  3. Establish moral culture and trustworthy organization. We do not 
tolerate any forms of corruption, do not involve in corruption, and will put an end 
to any corruption found in our organization. 
  4. Promote anti-corruption policy and measurements through various 
channels accurately and consistently as well as encourage all staff in the agency  
to strictly follow the regulations in order to practice a sense of honesty and good 
governance.  
 

  Hereby announces to be acknowledged by all involved. 
 

    Announces on 13 August, 2020 
 
      
 

(Mr.Chairat Charoensuk) 
 Director of Nongbuadaengwittaya School 

 



 

农博登维塔亚学校公告 

   农博登维塔亚学校诚信行政管理意向 

……………………………………………………………………………………………………… 

  依据泰王国 2017年宪法意向，1991年国家行政法，1997年官方信息法，

2003年皇家法令关于国家行政规则及 2018年制定的 20年国家战略中规定国家各政
府单位预防和制止腐败行为，视为国家行政重点策略与使命，必须严格遵守执行。 

        农博登维塔亚学校此谨其行政意向。 农博登维塔亚学校将按照善治法则管

理，以诚正信实，道德，透明的标准来开展工作。维护国家官员的尊严和声望，做正

确的事，坚持本机构的价值观念，并将应用科技创造运作最高效益，成为一个标准化

的机构组织，将与所有部门共同合作预防与制止腐败和不正当行为。使本机构管辖及

附属的所有高管，公务员和官员，都遵守以下的农博登维塔亚学校的诚信行政管理意

向 

 1. 以诚实，透明 ,公平，可验证的方式，进行管理和运作。充许有利益相矣

者参与运作与蓝督-尤其是有矣取采购流程与合同。 

  2. 严格遵守有矣饭腐败和反贿购政策的规章制度与法法律。防止任何人以
职权或政策性作贫污或欺诈，无论是直接或问而使的自己和亲友爱益。  

  3. 建立一个诚正信实文化机构，使人人对贫污腐败或到厌恶盖愧和害怕。
人人具有正理道德心态，不容忍任何腐败行为 若发现任何不正当行为，立刻将信息资

料向防反腐败执行单位举报。 

  4. 研习精进。将所有国家或其他有关预防和制止贫污腐败的政策，规章，
法律规则细节及操作资讯。及时传递给每位执行人员学习与检讨。以达身体力行， 

言行一致的诚实社会。 

   特此公告 

               2020年 8月 13 日 公告 

 

             (Chairat  Charoensuk) 
            农博登维塔亚学校校长 


