
            

   

 

   ประกาศโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
    เร่ือง เจตจำนงสจุริตในการบริหารโรงเรียนชุมแพวิทยายน 

 
 สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้ความสำคัญกับ
การบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ                    
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖o และคู่มือการประเมินคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ได้ศึกษาและบริหารงานตามนโยบาย สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น ซึ่ งควบคุมความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการความปลอดภัยจากการทุจริต                            
ในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานและด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงานและความเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
 ข้าพเจ้านายไมตรี นิลสาคู  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหาร
โรงเรี ยน ชุ ม แพ วิท ยายน  ที่ พ ร้ อมจะส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น ให้ ข้ าราชการ และบุ ค ล ากรในสั งกั ด                            
ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน               
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 ขอยืนยันว่า โรงเรียนชุมแพวิทยายน จะยึดมั่นในการเป็ นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและ                 
พร้อมตรวจสอบได้และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ               
ด้วยสำนึกและความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้               
งานที่ทำปราศจากโทษ ไม่เกิดความเสียหายและให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน                        
การบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 ในนามผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมแพวิทยายน ขอประกาศ
เจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้               
พร้อมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนชุมแพวิทยายน มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและยึดมั่นทำให้โรงเรียนชุมแพวิทยายน เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะ
ดำเนินการดังนี้ 



 ๑. ปฏิบั ติ งานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบี ยบและข้อบั งคับอย่ างครบถ้ วน เคร่งครัด                           
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีกำหนด 
 ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึง 
การมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรโรงเรียนชุมแพวิทยายน ตระหนักถึง
ผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนชุมแพวิทยายน เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนชุมแพวิทยายน ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 ๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
     ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖o-พ.ศ.๒๕๖๕) 
     ๕.๒ ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๕.๓ ให้ความรู้แนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะครูและบุคลากรในสังกัดเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบและต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
    ๕.๔ ร่วมกันจัดช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน                  
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ๕.๕ ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนวทางปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานรวมถึงให้ความร่วมมือ 
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว 
     ๕.๖ ร่วมดำเนินการอ่ืนใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
           ประกาศ ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                    
                                            (นายไมตรี  นิลสาคู) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน 

 

 
         
 



 
 
 

Announcement of Chumpaewithayayon school 
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency. 

................................................................................. 
 As the government policy of General Prayut Chan-o-cha; the Prime Minister of 
Thailand, sets and states the policies of good governance administration and anti-Corruption  
On September 12th , B.E.2557 (2 0 1 4 ) to the National Legislative Assembly of Thailand in 
accordance with the Civil Service Code of Ethics in B.E. 2552 (2009), the announcement of 
office of the Basic Education Commission (OBEC) on the Regulation of OBEC Officials’ Ethics 
B.E.2552 ( 2 0 0 9 ) , the Integrity and Transparency Assessment handbook of Secondary 
Education service Area Office in 2 0 1 6  and the handbook of the National Anti-Corruption 
Commission on Code of Ethics and Integrity and Transparency Assessment (ITA). 
  Chumpaewithayayon school was studied and administrate according to the policy of 
khonkaen Secondary Educational Service Area Office. That’s control Transparency standard 
covered in every aspect of transparency and accountability, safety office, culture, ethics and 
communication as well as trust and faith in office and expected all teacher will behave with 
dignity while performing duties 
 I, Mr. Maitri Ninsakhu a director of  Chumpaewithayayon school, I intent to conduct 
and support all of the teachers in Chumpaewithayayon school to perform their duties 
effectively, morally and transparently and with respect and honesty to prevent and suppress 
Corruption and misconduct of officials at all levels, including responding and facilitating 
people with justice and fairness. 
 I will perform my duty in response to administrate with good governance and anti-
corruption mission. I would like to announce My intention to administrate this office in an 
honest, transparent, accountable and responsible manner and fight againt all forms of 
corruption by valuing good governance and anti-corruption policies for the utmost benefits 
of people. As such, I dedicate to do as follows: 
 1. Perform duties with accuracy, fairness and compliance with law, regulations, 
principles and support officials to perform their duties under laws and regulations strictly. 
 2. Raising an awareness, Value is to Anti-Corruptions, considering to devide between 
individual and public benefits, culturing the consciousness of moral and protecting                
Anti-Corruptions in office as well as having a system of check and balance which will make 
the teachers of Chumpaewithayayon school be Anti-Corruptions 



 


