
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ให้ความสําคัญกับการบริหารงาน  
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติตาม ข้อบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่องนโยบาย เกี่ยวกับความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี 2561-256๕ (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้านความ
โปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ด้าน คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน และด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน และเช่ือมั่นว่าความประพฤติของ 
ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของ 
ประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามความ 
รับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสม 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนวัดอุเบกขาราม จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการท่ีมีความโปร่งใสและ
พร้อม ตรวจสอบได้ ให้สมกับพันธกิจ/เป้าหมายของโรงเรียน 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารใน
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ จะต้ังใจปฏิบัติ 



หน้าท่ีโดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเท่ียงตรงและมีสติยั้งคิด รู้ว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิดส่ิงใดควร 
กระทําส่ิงใดควรงดเว้น เพื่อให้งานท่ีทําปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจ
ทําดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

ในนามผู้บริหารของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความ    
ช่ือสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่า 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําให้โรงเรียนวัดอุเบกขา
รามเป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดําเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน ส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกําหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะ ประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ันใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในโรงเรียนวัด ท้ายเมือง
ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปช้ันต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปช้ัน 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม เกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะทําการ ทุจริต
คอร์รัปชัน 

4. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสํานักส่วนกลางและสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5.3 ร่วมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 

5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลาง   



ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดท้าย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้ เยาวชน
ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วม เป็นเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ บุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นท่ีท่ัวประเทศ อาทิ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.6 ร่วมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับหน่วยงานในโรงเรียน และ 
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) 

5.7 ร่วมกันจัดทําช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ ดําเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ความ
ร่วมมือดังกล่าว 

5.9 รวมกันดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง เต็ม
กําลังความสามารถ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 

 

 

      (นายยุทธนา  หงสไกร)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 



 

 

 

 

 

Announcement of Watubekharam School  

   Subject: The good intentions in the administration of Watubekharam School 

Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2 emphasizes the 

administration with faith, virtual and transparency under the policy of Prime Minister General 

Prayuth Chanocha which was given on September 12, 2014. 

Watubekharam School has the preventing and suppressing plan for corruption under 

Office of the Basic Education Commission during 2018 -  2021.  The plan covers the transparency, 

the liability, the honesty in working, the virtual culture, the virtual in companies, the 

communication and the confidence in the behavior of all of the government officials .  The all 

officials must serve the social needs.  They must be trusted and believed by the people.  They must 

have good behavior. 

I am the director of Watubekharam School.  I declare that I am ready to support the 

teachers in our school to work with virtual and transparency.  And we are ready to protect the 

government's benefits. We offer the fair and equality to the people. 

I confirm that Watubekharam school has the transparency and is ready to be checked. 

The mission of our school is 'improve the officials to be more efficient. 

I declare among all officials that I will administrate the organization with faith .  I will 

be against corruption with my power and ability for the people's benefits.  And I will work for our 

King. 

The staff of Watubekharam School and I promise we administrate this organization 

with faith, equality and transparency. And we promise we will be against corruption. We will make 

our school be clean without corruption like this: 

1. To obey all rules.  

2. To aware all kinds of corruption.  

3. To refuse corruption behavior.  

4. To teach the students to learn the disadvantages of corruption.  

5. To participate in being against and suppressing corruption. 



 

6.  To join Office of the basic Education Commission and Kamphaengphet Primary 

Educational Service Area Office 2 to be against and suppress corruption. 

7. To study and do the research in corruption. 

8.  To give knowledge about the national strategy :  Preventing and Suppressing 

Corruption; period 3 (2017-2021)  to all people, especially encouraging the director and staff of 

Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2 and every teacher in Watubekharam 

School to have virtual and ethics. 

9.  To make the ways of communication for supporting the network of corruption 

prevention. 

10. To advise and suggest the ways of evaluation in co-operation  

11. To participate other ways of preventing and suppressing corruption. 

 

Therefore announced in general 

Announced on May  16th, 2020 

 

 

 

    (Mr. Yudtana  hongsakai)  

Director of Watubekharam School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมปลูกจิตสํานึกสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


