
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง    เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

........................................... 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ คู ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒    
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and   
Transparency  Assessment :  ITA)  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ได้ศึกษาและบริหารงาน ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม
รับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานใน
หน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อม่ันว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนใน
สังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที ่เชื ่อถือไว้วางใจของประชาชน  และคาดหมายว่า
ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที ่ตามความรับผิดชอบของตนเพื ่อใช้
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 

  ข้าพเจ้า  ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู ้บริหารโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ที ่พร้อมจะส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม     และขอยืนยันว่าโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความ
โปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้   

  ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด  รู้ว่าสิ่ งใดถูก  สิ่งใดผิด  
สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น  เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
และรวมใจทำดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา 
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   ในนามของผู้บริหารของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล  อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้   พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สังคมว่า   โรงเรียนวัดอรัญญิการามมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ   และจะยึดมั่นทำให้
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้ 
  ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด 
  ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชั่น
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถงึผลร้าย 
ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social  Sanction)  อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
  ๔. ปลูกจิตสำนึกให้ผู ้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
  ๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
      ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
ต่อต้านทุจริตและการประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
      ๕.๒ ทุกสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กับสำนักงานส่วนกลางและระดับจังหวัด 
      ๕.๓ ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน 
      ๕.๔ ร่วมกันจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริตและการประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู ้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ทุกระดับ รวมทั้ง ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด อาทิเช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้
เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
      ๕.๕ ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื ่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื ่อสนับสนุน 
การดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ๕.๖ ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความ
ร่วมมือดังกล่าว  และดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง เต็มกำลัง
ความสามารถ 
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  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕  
  
             

                     
 
              (นายณัฐเชวง  รักพงษ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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Notification of Watarunyikaram  School 

The matter : to be honest in the administration of Watarunyikaram  School 
----------------------------------------------- 

Office of the Basic Education with a focus on management, with integrity and  
transparency policy (Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha) on September 12, 2014 on the 
promotion of the national administration with good governance, and anti-corruption and 
misconduct in government. According to the Civil Code 2009 Compliance Manual Office of the 
Basic Education on ethics Commissioner, Office of the Basic Education Act 2009 Code of Civil 
Office of Basic Education. Notification of  Basic Education dated June 22, 2011 policy on 
transparency and accountability.  And as a guide to assess the integrity and transparency in the 
operations of government agencies (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) Office of the 
National Anti-Corruption (NACC Office) and the Office of Prevention and Suppression of 
Corruption in the public sector (offices PACC). 

  Watarunyikaram  School, which covers the administrative transparency. The 
availability of liability Free from corruption in its operations. Moral, cultural organizations Moral 
work in the agency. And communication within the agency. And believes that the conduct of 
officials and personnel in all missions will need to respond to the needs of society. The trust of 
the people. And officials expect everyone to behave nobly in the performance of duties under 
their responsibility to use compared to practice and improve their behavior considered to be 
appropriate. 

  I would like to express my intentions as the administrators of Watarunyikaram  
School, which is ready to encourage all officials and personnel in the office to work with 
integrity, transparency, efficiency and effectiveness. Ready to protect the interests of the state 
and provide fairness and equal citizens equally. And confirm that Watarunyikaram  School is 
committed to a government that is transparent and verifiable.  
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I will show everyone that a friend officials. I will perform the duties of executive  
in preventing and combating corruption in the public sector. With the realization and awareness 
of the responsibilities that are intended to serve the full intelligence capabilities with integrity, 
honest and with a sober second thought. Know what's right what's wrong,  
what should be done, what should refrain. The work done without a loss and generating 
interest The principles of good governance in administration and will stand against all forms of 
corruption. The best interests of the people and unite to do good for our King. 

  On behalf of Watarunyikaram  School declare  intention that are administered 
with integrity in accordance with good governance. transparency, accountability with 
responsibility to build confidence among the societies. Watarunyikaram  School will have an 
anti-corruption court corruption in all its forms. And to hold office area, making Watarunyikaram  
School is the official white sustainable. It is as follows: 

   1. Follow all steps under the law. Complete rules and regulations.  And to  
promote strict operational personnel laws and regulations apply. 

   2. Raising awareness and instilling values in the fight against corruption,  
corrupt. Recognize their own interests with the common good in order to instill the morals and 
prevent fraud and corruption in the agency options as well as a strong internal balance  
effective.  This will make personnel aware of the ill effects, victims of fraud, corrupt the 
government and the nation. To a culture of anti-corruption corrupt. 

   3. Corruption is not acceptable behavior corrupt and does not tolerate  
corruption, causing social sanctions (Social Sanction), which will lead to personnel due  
to shame or fear to commit fraud, corrupt. 

   4. raise awareness to the students of the schools affiliated to realize  
     the ill effects. Anti-corruption and corrupt. 

 5. Guidelines for the implementation and cooperation activities. 
      5.1 Coordination and cooperation in the operation by the National 

Strategy on Anti-Corruption and Misconduct (AD 2018-2037). 
      5.2 All school personnel and cooperate with a network of  

anti-corruption in the office area of East Elementary District 1 office with central  
and provincial levels. 

      5.3 Study jointly conducted the analysis. Gather knowledge on the 
prevention and suppression of corruption. And a plan to prevent and combat corruption within 
the agency. 
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      5.4 Together provide knowledge about the National Strategy on Anti-
Corruption and Misconduct (AD 2018-2037), particularly the promotion of virtue. Ethics for 
Administrators, Teachers and Educational Personnel which is involved with the management of 
Watarunyikaram  School all levels. Including co-organized knowledge of the surveillance and 
monitoring to combat fraud and personnel such as school administrators, teachers, educators, 
students and staff involved in the provision of education for all. Degree to build awareness and 
participation in the dissemination campaign for young parents. And the general public took part 
in the anti-corruption activities. And engage a network of anti-corruption. 

  5.5 Together provide a channel of communication and information  
dissemination. To support the implementation of a network of cooperation to prevent and 
combat corruption. 
   5.6 Co-counsel Recommendations Monitoring and evaluating the  
implementation of such cooperation. And any other action in the field of anti-corruption and all 
forms of full capacity. 

Announced around the same 

Announced  on  June   7, 2022 

 
(Mr. Nutchawang Rakpong) 

           Director of  Watarunyikaram  School 
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Wat Aranyikaram 學校的公告 

主題：Wat Aranyikaram  學校管理中的誠實意 

         ………………………………………… 

                 基礎教育委員會辦公室根據 2014 年 9 月 12 日頒布的政策（總

理巴育將軍），在促進善治國家事務方面，高度重視廉潔透明的行

政管理。預防和製止腐敗遵守基礎教育委員會辦公室公務員道德規

範的手冊，基礎教育委員會辦公室，B.E. 2552，公務員行為準則，基

礎教育委員會辦公室。董事會公告基礎教育，日期為 6 月 22 日 B.E. 

2554 (2011)，關於透明度和問責制政策 並根據政府機構的誠信和透明

度評估手冊（誠信和透明度評估：國家反腐敗委員會 (NACC) 辦公室

和公共部門反腐敗委員會辦公室 (PACC 辦公室) 的 ITA) 

                Wat Aranyikaram 學校研究並管理了涉及透明度的工作準備和

機構內的溝通並堅信政府官員和附屬機構所有人員的行為必須響應

社會需求是人民的信任期望所有公務員在履行職責時表現得有尊嚴

，以便與他們的實踐進行比較， 

                  並考慮對其行為進行適當的改進。我想表達我作為 Wat 

Aranyikaram 學校管理者的意圖願鼓勵和鼓勵轄區內所有政府官員和人

員誠信、透明、高效、 

                 有效地履行職責。準備維護國家利益，為人民提供平等和平

等的公平並確認  

               Wat Aranyikaram 學校它致力於成為一個透明且易於我想向我

所有的官員表達我的意圖我將履行預防和打擊政府部門腐敗的行政

職責。憑藉對存在責任的意識和意識，他將打算以誠實、正直和審

慎的方式以充分的智慧和能力履行職責。知道什麼是對的，什麼是
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錯的，應該做什麼應該避免什麼使所做的工作不受損壞並獲得最大

利益堅持善治原則在行政和將站起來反對 

            一切形式的腐敗這是為了人民的最大利益。團結起來為我們的

國王做好事 

               二 培育和提高反腐價值觀意識。知道如何區分個人利益和共同利益，

以便在組織中灌輸道德意識和防止腐敗。以及擁有強大的內部平衡有效的這

將使 

                三.不接受腐敗行為並且不容忍導致社會懲罰（Social Sanction）的腐敗， 

這將導致組織中的人員感到羞恥或害怕腐敗 

                  四  提高所屬教育機構的學習者對不良影響的認識。和反腐敗 

               五、經營方針及合作活動 

                 - 協調合作實施反腐敗和不當行為國家戰略 

                 - 管轄範圍內的所有教育機構和人員合作加入 Wat Aranyikaram 

學校的反腐敗網絡。與中央和省級辦公室 

                - 聯合進行分析研究收集有關預防和打擊腐敗的知識並製定

計劃以防止和打擊機構 

                - 共同提供關於反腐敗和不當行為國家戰略的知識，特別是

促進道德的方式。管理人員、教師和教育人員的道德規範與小學教

育服各級教師、教育人員、學生和參與教育管理的人員為青少年及

其父母創造知識、理解和參與傳播運動和廣大公眾參與反腐倡廉活

動並參與預防和打擊腐敗的網絡 

                - 共同建立溝通渠道，傳播宣傳以合作網絡的形式支持行動

以預防和打擊腐敗 

                - 輔導提出指導方針監測和評估此類合作的績效並以充分的

能力採取其他行動預防和製止一切形式的腐敗 
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因此向大家宣布 
 

       B.E. 6 月 7 日公佈 
 
 
 

        （Nutchaweng Rakphong） 

               學校校長 


