
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตใจการบริหารงานโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 การป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของ
ประเทศที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงาน
ในภาครัฐบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสและสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CORRUPTION PERCEPTIO index: Cpi) ของประเทศให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและให้น า
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งในอย่างเคร่งครัด 
 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) มีความตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องนี้และข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” กิจกรรมในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุจริตเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและด าเนินภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้
เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)  พร้อมจะ
สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและจะยืนหยัดในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยไม่ทนต่อการทุจริต 
 ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงต่อข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนว่าจะมุ่งมั่นบริหารงานให้
ส าเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตามพันธกิจของสถานศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาลและบริหารจัดการให้ทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ มุ่งปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประมวล
จริยธรรม ให้บริการด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตรวดเร็วมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)
มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริดทุกรูปแบบเป็นองค์กรที่ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น 



 ขอให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)  ทุกคนถือปฏิบัติตาม
ประกาศเรื่องนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมา
อนุราษฎร์)โดยเคร่งครัด 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         
 
 
        (นางเพ็ญศิริ  คีมทอง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 
 
 

  



 

 

Declaration of Watratrungson school 
Honesty Intention Watratrungson school 

 Thailand’s National Anti-Corruption Commission is one of the major policies of the 
country as stated in the 20-year Notional Strategic Plan, Notional Economic and Social 
Development Plan No. 12 and National Anti-Corruption Strategy, Phase 3 (2017-2020) to let the 
government agencies work with integrity and transparency and set Thailand’s score in 
corruption perception index to be higher. Also, on January 5, 2017 the Cabinet approved the 
state government agencies assessed integrity and transparency Assessment in the year 2016-
2017 and on January 23, 2018, the Cabinet also agreed that all government agencies must join 
integrity and Transparency Assessment in fiscal year 2018-2021. The head of a government 
agencies will focus on assessing the Integrity and Transparency Assessment and improve the 
moral self-improvement and transparency strictly based on the results of the evaluation.  
 Watratrungson school is well aware and focus on the government policies and follow the 
moral Ethics and Good Governance in Schools “Anti-Corruption” under Educational Service Area 
Office’s Anti-Corruption to propel the National Anti-Corruption Strategy and focus on Cabinet’s 
mission as above into the operation. 
 I, in my capacity as the director of Watratrungson school hereby declare my in Intention 
that I will encourage all government officers and educational personal to work morally and 
transparency to carry out the activities of the agency and will cooperate with all sectors to against 
corruption. I will preserve the interests of the public and will stand against all forms of corruption 
without tolerance without tolerance of corruption.  
 I would like to declare my intention to all government Officers and personnel that I will 
strive to manage our work with honesty and Good Governance in accordance with the mission of 
the Educational Service Ares Office and manage everyone to retain a significant public interest, 
commit to work in accordance with government regulations and codes of ethic, service with 
fairness, fast and efficiency also being Outsmart the dynamics of corruption. In accordance with 
the standard of work to confirm the societies that we, Watratrungson school will be against all 
forms of corruption and are zero corruption organization.  



 So, the government this Watratrungson school and personnel will adhere to the 
notification of our organization of The Moral and Transparency in operations Policies stiffly. 
  
   Announcement made on May  29𝑡ℎ 2020 
 
        
 
        (Mrs. Pensiri   Keemthong ) 
                       Director of Watratrungson school 
 
 

 

 


