
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
เรื่อง  เจตจ านงสจุริตในการบริหารงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

-------------------------------------- 
 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึง่ในนโยบายส าคัญของประเทศ
ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบหรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้หน่วยงานในภาครัฐบรหิารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสและสนบัสนุนการยกระดับดชันีการรับรู้การทจุริต (CORRUPTION PERCEPTION 
INDEX : CPI) ของประเทศให้อยู่ในระดับทีสู่งข้ึนรวมทั้งมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2564 โดยใหห้ัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและให้น าผลการประเมินไปปรับปรงุพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและความโปรง่ใสอย่างเคร่งครัด 
 

 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม มีความตระหนกัและให้ความส าคัญในเรื่องนี้และไดเ้ข้าร่วมโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต” (โรงเรียนสจุริต) ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบัน เพือ่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติและด าเนินภารกจิตามมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าว ให้เป็นรูปธรรมและมี
ความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผูบ้รหิารโรงเรียนสามเงาวิทยาคม พร้อมจะสนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมคุีณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินกจิกรรมตาม
ภารกิจของหน่วยงานพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะรกัษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและจะยืนหยัดในการต่อต้านการทุจริตทุกรปูแบบโดยไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนว่าจะมุ่งมั่น
บรหิารงานให้ส าเรจ็ด้วยความซื่อสัตย์สจุริตและตามพันธกจิของสถานศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ
ให้ทุกคน ปฏิบัตหิน้าที่โดยยึดประโยชนส์่วนรวมเป็นส าคัญมุง่ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ประมวลจริยธรรม ให้บรหิารด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สจุรติรวดเร็วมปีระสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัตงิานเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สงัคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีเจตจ านง
ต่อต้านการทจุริตท ารูปแบบเป็นองค์กรที่ใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน 
 

 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศ
เรื่องนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมโดยเคร่งครัด 
          /จึงประกาศ... 
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 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 
 
 

(นายใจ  ยอดด าเนิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samngaowittayakhom School’s Announcement 

Title : Proclaiming integrity in Management of Samngaowittayakhom School 

 Preventing and subjugating the corruption and misbehavior in governmental section. It‘s 
one of the important policy stating in strategy plan in 20 year term. The National Economic and 
Society Development Plan 12th issue, and the strategy plan in preventing and subjugating 
corruption phase 3 (2017-2021) for the governmental offices to administer with the moral and 
integrity, and supporting the level (Corruption Perception Index : CPI) of Thailand to up level 
together with cabinet conviction on 5th January 2017 approves that all governmental offices are 
evaluated in moral and transparency in administration in 2016-2017 and cabinet conviction on 
23rd January 2018 approves that all governmental offices are willing to cooperate and are 
evaluated in moral and transparency in administration in budget year 2018-2021. By the leader of 
governmental offices focusing on moral and transparency in managing and take the result to 
improve moral and transparency strictly. 

   Samngaowittayakhom School is aware and keeps important about this, and joins the 
Supporting Moral and Moral governance in Institute Project; “Preventing Corruption” one of the 
activities of Secondary Educational Service, enforcing national strategy in preventing and 
subjugating corruption of The committee National Preventing and Subjugating Corruption and 
doing the mission according to cabinet convict in progress continually and consistently. 

 I would like to aim as the executive of Samngaowittayakhom School that we will support 
the teachers and educational persons to work morally and transparently in following the mission 
in office as well as cooperate all sections in preventing and subjugating corruption. Also, we will 
preserve and make a stand in resisting any kinds of corruption and not standing for corruption. 

 Likewise, I’d like to aim to all officers and educational persons in school that I will try to 
administrate successfully with honesty and integrity, and manage the bureau mission with moral 
governance, as well as make everyone do the duty honestly, minding for public interest most, 
and follow the civil custom and the moral etiquettes, and do the duty honestly, fast, and 
effectively that enables to catch up the dynamic of corruption, in accordance with the standard 
job performance to ensure Samngaowittayakhom School society resist all kinds of corruption and 
being the white office without corruption. 



 Thus, the teacher officers and educational persons in Samngaowittayakhom School follow 
the announcement in policy of building moral and transparency in doing work of 
Samngaowittayakhom School. 

 Announce to all getting known. 

  Date 1ST June, 2022 

       (Mr. Jai Yotdumneon) 

                      School Director   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Samngao Wittayakhom学校公告 

主题: 关于Samngao Wittayakhom学校公开透明管理的意向 
      -------------------------------------- 

  

 预防政府部门腐败、制止其不当行为，是国家在二十年战略规划、第十

二个国民经济和社会发展规划、以及第三阶段反腐败战略规划（2017-2021

年）概述中的重点政策之一。该政策的目的是使政府机构能够以诚信和透明

的方式开展工作，将国家腐败意识指数提升到更高水平。除此之外，2017 年 

1 月 5 日的内阁决议，同意所有政府机构都应根据 2016 年至 2017 年政府

机构运作的优点和透明度进行评估；2018 年 1 月 23 日的内阁决议，同意

所有政府机构公开透明地合作，参与评估 2018至2021年政府机构的运作，让

政府机构负责人在政府机构运作中重视道德和透明度的考核，并严格运用考

核结果，提高自身的道德和透明度。 

Samngao Wittayakhom学校对此高度重视，参与了提高教育机构道德、伦

理和良好治理的项目。2013年至今的“预防腐败”（诚实学校）推动国家反腐

败委员会办公室的反腐败国家战略，并根据内阁决议不断深入贯彻、执行任

务。 

作为Samngao Wittayakhom学校的管理者，我愿支持所有的政府教师和教

育人员按照该机构的使命，廉洁透明地开展活动，并与各界合作，预防和打

击腐败，维护公众利益，反对一切形式的腐败，对腐败零容忍。 

我想向学校所有政府教师和教育人员保证：我将努力诚实地实施管理工

作，按照教育机构的使命为大家提供管理服务。按照官方规章制度、道德规

范开展工作，树立信心，以公平、诚实、及时、高效的工作标准进行 

腐败管理。Samngao Wittayakhom学校将怀着反腐败意识，建立一个零腐

败的廉洁组织。 



请Samngao Wittayakhom学校的所有政府教师和教育人员遵照该公告，共

同建设诚信、透明校园。 

 

              特此通告 

      2022年 月 日 宣布 

 

 

          

           (Mr.Jai   Yoddamnern) 

         Samngao Wittayakhom校长                                                                        

           2022年 月 日  

 
 
 
 
 
 
 
 


