
 

ประกาศโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 

 ....................................................... 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วย คุณธรรมและ

ความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ได้ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561-2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้าน 

ความรับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรด้าน  

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของ

ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ  

ประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความ  

รับผิดชอบของตน เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้ 

เหมาะสม ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใส

และพร้อม ตรวจสอบได้   ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้าน

การบริหารในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มี

อยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก

สิ่งใดผิดสิ่งใดควร กระท าสิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของประชาชน และรวม ใจท าดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนโรงเรียน    

ปากแพรกวิทยาคม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 

อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม  ว่า โรงเรียนโรงเรียนปากแพรก

วิทยาคม มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นท าให้โรงเรียนโรงเรียนปากแพรก

วิทยาคม เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการ ดังนี้    

 1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน  

ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด     

  



2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  

(Social Sanction)           

4. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    

5. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ      

  5.1 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับส านักส่วนกลางและส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา           

  5.2 ร่วมกันด าเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริต             

  5.3 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลาง 

ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ

เผยแพร่รณรงค์ให้ เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต 

และมีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต      

  5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพ่ือต่อต้านการทุจริตแก่ 

บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศ อาทิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร 

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  

และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

  5.5 ร่วมกันจัดท าดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานในโรงเรียน และ 

ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ             

ที ่3 (พ.ศ. 2560-2564)           

  5.6 ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการ 

ด าเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต     

  5.7 ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ความร่วมมือดังกล่าว           



  5.8 รวมกันด าเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง 

เต็มก าลังความสามารถ  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

        

                ( นางสาวด าหริ จันทชูโต )  

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

The Anouncement of  Pakpraekwitthayakom School 
Subject : The good intention of organization administration:  

 Pakpraekwitthayakom School 
_______________________________________________________ 

 

 The Secondary Educational Service Area Office 11 has highly attention to 
administrate the organization  according to the  administration policy given on 12 September 
2014 by Mr. Prayut Jan-o-Cha ; Prime minister. Pakpraekwitthayakom School has studied and 
realized the necessity.  So we have set  the 2018 – 2021  (a 4 years plan of working) that 
covered sides of  transparency , honesty, reliability, responsibility , organization culture and  
good communication service. I trusted and promised that  our all officials performance will 
be trust worthy  and response to social requirement.  
 We all will work with our high reputation. We all are pleased to rectify ourselves in 
every  side to be bright side.  For me, Miss Damri Juntachooto; the school director  to our 
king, people and all officials respectively declare to  protect Nation benefits. I confirmed 
that the school  will work with transparency that can be checked. The school will against all 
kind of corruptions and heading to be without corruption school. 
 1. to obey all rules 
 2. to against all kind of corruptions 
 3. to refuse corruption behavior 
 4. to bring student to learn the disadvantages of corruption 
 5. to support cooperation 
  5.1 to make cooperation between The Basic Education Commission and The 
Secondary Educational Service Area Office 11 in how to prevent corruption. 
  5.2 to study and to do new researches 
  5.3 to expand national strategy : Preventing and Suppressing Corruption; 
period 3 (2017 – 2021)  to people and especially to all directors and officials of Secondary 
Educational Service Area Office 11 .  



  5.4  to support corruption prevention  by  provide the ways of network 
communication 
  5.5 to be a good consultant, to offer the good ways, to follow up and 
evaluate working process 
  5.6 to proceed in any way to against all kind of corruption.  
 
         Declared to be informed accordingly. 
           1 July  2020 
 
 
                                                         (Miss Damri Juntachooto) 
                                             Director of Pakpraekwitthayakom School 

  


