
 
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 

....................................................... 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้วเขต ๑ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วย 

คุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย(นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันที่  ๑๒  กันยำยน 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือกำรปฏิบัติตำม 
ข้อบังคับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนสักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 
พ้ืนฐำน ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่  ๒๒  มิถุนำยน พ.ศ  ๒๕๕๔ เรื่องนโยบำย 
เกี่ยวกับควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตำมคู่มือประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
 
หน่วยงำนภำครัฐIntegrity( and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ( ป.ป.ช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐส ำนักงำน( ป.ป.ท.) 
 

โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมได้ศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำนักงำน คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ประจ ำป ี  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ( ระยะ ๔ ปี ) ซึ่งครอบคลุม ด้ำนควำมโปร่งใส 
ด้ำนควำมรับผิดชอบ ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนใน
หน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน และเชื่อม่ันว่ำควำมประพฤติของ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกัดจะต้อง
ตอบสนองควำมต ้่องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของ ประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคน จะประพฤติตนอย่ำง
สมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำม รับผิดชอบของตน เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติและกำรพิจำรณำปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเองให้เหมำะสม ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมจะยึดมั่นในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมโปร่งใสและ
พร้อม ตรวจสอบได้ ให้สมกับพันธกิจ/เป้ำหมำยของโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมที่ว่ำ “พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ มีทักษะ ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ” 
 

ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจ ำนงต่อเพ่ือนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐส ำนึกด้วยสติและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ หน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำ
ควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรงและมีสติยั้งคิดควรรู้ว่ำสิ่งใดถูก กระท ำสิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งำนที่ท ำปรำศจำกโทษ
เสียหำยและบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรงำนและจะยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชน และ ใจท ำดีเพ่ือพ่อหลวงของเรำในนำมผู้บริหำรทุกระดับของโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมขอประกำศ
เจตนำรมณ์ว่ำ จะบริหำรงำนด้วยควำม ซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นแก่สังคม 



ว่ำโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท ำให้โรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม 
เป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืนด ำเนินกำรโดยจะกระท ำดังนี้ 
 

๑. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก ำหนด 
 

๒. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนร่วมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกในด้ำนคุณธรรมและป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่นในหน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุล
ภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพท ำให้บุคลำกรในโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วน
รำชกำรและประเทศชำติเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคมSocial 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมเกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะท ำกำร ทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 

๔. ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลร้ำยและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
๕. แนวทำงกำรด ำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ 

 
๕.๑ ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร ป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

๕.๒ ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริตในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ับส่วนกลำงและส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

๕.๓ ร่วมกันด ำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
๕.๔ ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ระยะที๓่ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรในส่วนกลำง 
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร 
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้ควำมเข้ำใจ 
เยำวชน  ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่วนร่วม 
เป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

๕.๕ ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตแก่ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่
อำทิผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วม รณรงค์ให้แก่เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

๕.๖ ร่วมกันจัดท ำดัชนีวัดคุณธรรมและควำมโปร่งใสส ำหรับหน่วยงำนในโรงเรียน และด ำเนินกำรตำม
แนวทำงท่ีก ำหนดไว้ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

๕.๗ ร่วมกันจัดท ำช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนกำร ด ำเนินงำนใน
ฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 



๕.๘ ร่วมให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ควำมร่วมมือดังกล่ำว 
 

๕.๙ ร่วมกันด ำเนินกำรอื่นใดในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเต็ม ก ำลัง
ควำมสำมำรถ 

 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกำศ ณ วันที่๓ สิงหำคม๒๕๖๓   
 
 
 

(นำยเอกพงศ์ บุตรสงฆ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเกษม 



 
 
 
 
 

Announcement of Banthakasem School 
 

Subject : The good intentions in the administration of Banthakasem School 
 

…………………………………… 
 

Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1 emphasizes the 

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

General Prayuth Chanocha which was given on September 12 th, 2014. 
 

Banthakasem 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 Banthakasem 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 Banthakasem 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 Banthakasem 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 Sakaeo Primary 

Educational Service Area Office 1 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 Sakaeo Primary Educational Service Area 

Office 1 and every teacher in Banthakasem School to have virtual and ethics. 



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

prevention. 
 

11. To advise and suggest the ways of evaluation in co – operation. 
 

12. To participate other ways of preventing and suppressing 

corruption. Therefore announced in general 

Announced on August 3 th, 2020 
 
 
 
 

 

(Mr. Akgapong Butsong) 
 

Director of Banthakasem School 
 

 


