
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านห้วยลาด 

เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

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

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน งำน
ด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย (นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันที่ 12 
กันยำยน 2557 ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือกำรปฏิบัติตำม
ข้อบังคับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตำมคู่มือประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำม กำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

โรงเรียนบ้ำนห้วยลำดได้ศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 2560-2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำน
ควำมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรด้ำนคุณธรรม
กำรท ำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน และเชื่อม่ันว่ำควำมประพฤติของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน และ
คำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคน จะประพฤติตนอย่ำงสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของ
ตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติและกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมำะสม 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในฐำนะผู้บริหำรโรงเรียนบ้ำนห้วยลำดที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดทุกท่ำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐและมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนอย่ำง
เสมอภำค และเท่ำเทียม 

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำโรงเรียนบ้ำนห้วยลำดจะยึดมั่นในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมโปร่งใสและพร้อม
ตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้ำนห้วยลำดที่ว่ำ “โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด นักเรียนมีมำตรฐำน
กำรศึกษำ สู่อำเซียน เพียรพัฒนำอำชีพด้วยเทคโนโลยี น้อมน ำวิถึเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญำท้องถิ่น” 



ข้ำพเจ้ำ ขอแสดงเจตจ ำนง ต่อเพ่ือนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยส ำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ
ปฏิบัติหน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรงและด้วยควำมมีสติยั้งคิด รู้ว่ำสิ่งใดถูกสิ่ง
ใดผิด สิ่งใดควรกระท ำสิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งำนที่ท ำปรำศจำกโทษเสียหำย และบังเกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรงำนและจะยืนหยัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประชำชน และรวมใจท ำดีเพ่ือพ่อหลวงของเรำ 

ในนำมผู้บริหำรทุกระดับของโรงเรียนบ้ำนห้วยลำดขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ จะบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่ำ โรงเรียนบ้ำนห้วยลำดมีเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท ำให้โรงเรียนบ้ำน
ห้วยลำดเป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก ำหนด 

2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกในด้ำนคุณธรรมและป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรในโรงเรียน
บ้ำนห้วยลำด ตระหนักถึงผลร้ำย ภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนรำชกำรและประเทศชำติเพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะท ำ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. ปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้ำนห้วยลำดตระหนักถึงผลร้ำย และต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น 

5. แนวทำงกำรด ำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ 

     5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

     5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับส ำนักส่วนกลำงและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     5.3 ร่วมกันด ำเนินกำรศึกษำวิจัย รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 



               5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรในส่วนกลำงผู้บริหำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนบ้ำนห้วยลำดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ให้เยำวชน
ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

    5.5 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตแก่บุคลำกรทำง
กำรศึกษำในพื้นที่ท่ัวประเทศอำทิ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำร
เผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำร
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

   5.6 ร่วมกันจัดท ำดัชนีวัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส ำหรับหน่วยงำนในโรงเรียน บ้ำนห้วยลำด
และด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

5.7 ร่วมกันจัดท ำช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนใน
ฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

5.8 ร่วมให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือดังกล่ำว 

5.9 ร่วมกันด ำเนินกำรอ่ืนใดในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทุกรูปแบบอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 

 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ 1 ธันวำคม  พ.ศ. 2562 

                                                           
        (นำงลักษณำ   พรหมพล) 

   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 

 



 

Huay-Lad School Announcement 

Subject: Intentions for honesty in the administration of Huay-Lad School 

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

Phetchabun Primary Educational Service Area office 2 importance on the 

administration of work with morality and transparency. According to the policy (Prime Minister 

General Prayut Chan-o-cha) on 12 September 2014 In the field of government administration 

with good governance And the prevention and suppression of corruption and misconduct in 

the government sector In accordance with the Civil Service Ethics Code 2009 A Guide to 

Compliance with the Regulations of the Office of the Basic Education Commission on Civil 

Service Ethics, Office of the Basic Education Commission 2009 Civil Service Ethics Code of 

Office of the Basic Education Commission Announcement of the Office of the Basic Education 

Commission dated 22 June 2011 regarding transparency and accountability policy And 

according to the moral and transparency evaluation manual of government agencies (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA ) Of the Office of the Commission on Prevention and 

Suppression National Corruption (Office of the National Counter Corruption Commission) and 

the Office of the National Counter Corruption Commission (Office of the Anti-Corruption 

Commission) 

Ban Huay-Lad School has studied and created an action plan to prevent and suppress 

corruption. Office of the Basic Education Commission 2017-2021 (4 years), which covers 

transparency Liability Regarding the safety from work fraud Culture, morality in the 

organization Morality in working in agencies And internal communication of the department 

And is confident that the behavior of all civil servants and staff under their responsibility must 

respond to the needs of the society It is trusted by the people. And expect that all civil 

servants will conduct themselves with dignity while performing their duties in accordance with 

their responsibilities in order to compare them with their actions and consider appropriate 

behavior improvements. 



I would like to express our intention as the administrator of Baan Huay-Lad School that 

is ready to promote and support all civil servants and staff in working with morality. 

Transparency in operations with efficiency and effectiveness Ready to protect the interests of 

the state and give justice to the people equally and equally. 

I wish to all fellow officials that I will perform administrative duties in the prevention 

and suppression of corruption in the public sector. With awareness and awareness of existing 

responsibilities Will intend to perform duties with full intelligence, competence, with honesty, 

honesty and with consciousness Knowing what is right, what is wrong, what should be done, 

what should be abstained For the work to be done without damage And achieve maximum 

benefit By adhering to the principles of good governance In administration and will stand 

against all forms of corruption This is for the best benefit of the people. And united in doing 

good for our King. 

On behalf of administrators at all levels of BaanHuay-Lad School, hereby announce 

the intention that Will manage the business with honesty, transparency, good governance, 

accountability and accountability in order to create confidence in the society that BaanHuay-

lad School is determined to fight against all forms of corruption and will hold to make Baan 

Huay-Lad School a sustainable government office. Which will proceed as follows. 

1. Strictly perform all steps in accordance with the law, rules and regulations, as well 

as encourage personnel to work in accordance with the laws, rules and regulations as 

specified. 

2. Cultivate and raise awareness. Anti-Corruption Values Know how to distinguish 

between personal benefits and public benefits. To instill a sense of morality and prevent 

corruption in the department Including a strong internal balance sheet Effective Which will 

make the personnel in BaanHuay-Lad School Aware of the bad effects The danger of 

corruption to the government and the country to create a culture of anti-corruption. 

3. Not accepting corruption behavior and do not tolerate corruption that causes social 

sanction (Social Sanction) which will result in personnel in BaanHuay-Lad School Shame or 

fear of corruption 



4. Instilling awareness among the students of BaanHuay-Lad School to realize the bad 

effects and against corruption. 

5. Guidelines for implementation and cooperation activities 

5.1 Coordinate and cooperate in driving the national strategy on prevention and 

suppression of corruption Phase 3 (2017-2021) 

5.2 All departments and personnel under the cooperation have joined to join as a 

network to prevent and suppress corruption in the Office of the Basic Education Commission 

with the Central Bureau and the Educational Service Area Office. 

5.3 Jointly conduct research studies Gather knowledge on prevention and suppression 

of corruption 

5.4 Co-organized to provide knowledge about the national strategy on prevention and 

suppression of corruption Phase 3 (2017-2021), especially the guidelines to promote morality 

and ethics for executives in the middle. Administrators of educational service area offices and 

educational personnel in BaanHuay-Lad School, which are involved in basic education 

management at all levels. In order to create knowledge and understanding and participate in 

spreading the campaign to the elderly and the general public. 

5.5 Jointly provide knowledge about surveillance and anti-corruption auditing to 

educational personnel in areas around the country such as Director of Educational Service 

Area Office School administrators and related educational personnel with educational 

management at all levels to create knowledge and understanding and participate in 

publicizing campaigns for youth, parents and the general public to participate in anti-

corruption activities. And participate as a network to prevent andsuppress corruption 

5.6 Jointly create an index for measuring morality and transparency for departments 

in the school BaanHuay-Lad and proceed according to the guidelines set. According to the 

National Strategy on Corruption Prevention and Suppression Phase 3 (2017-2021) 

5.7 Jointly create communication channels, publicize and publicize to support 

operations as a network for cooperation in the prevention and suppression of corruption 



5.8 Consulting Suggestions for guidance including following up and evaluating the 

performance Said cooperation 

5.9 Combined to take any other action in the prevention and suppression of all forms 

of corruption at full capacity 

 

Therefore announced generally 

 

Announced on 1 December 2019 

 

                

            (Mrs. Luksana   Prompol) 

            Director of Huay-Lad School 


