
 

 

ประกาศโรงเรียนบ�านปรางค� 

เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ�านปรางค� 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  การป�องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐ เป�นหน่ึงในนโยบายสำคัญของประเทศท่ี
ระบุในแผนบยุทธศาสตร+ชาติระยะ ๒๐ ป. แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี ๑๒และแผนยึทธศาสตร+ว1าด6วยการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือให6หน1วยงานในภาครัฐบริหารงานด6วยคุณธรรมและ
ความโปร1งใสและสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู6การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTIO index : Cpi ) ของประเทศให6
อยู1ในระดับท่ีสูงข้ึนรวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให6หน1วยงานภาครัฐทุกหน1วยงานเข6ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการดำเนินงานของหน1วยงานภาครัฐในป. พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เหน็ชอบให6ทุกหน1วยงานภาครัฐทุกหน1วยงานให6ความร1วมมือและเข6สร1วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร1งใสในการดำเนอนงานของหน1วยงานภาครัฐในป.งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ โดยให6หัวหน6าส1วนราชการ
ให6ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการดำเนินงานของหน1วยงานภาครัฐและให6นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองด6านคุณธรรมและความโปร1งใสอย1างเคร1งครัด 

 โรงเรียนบ6านปรางค+ มีความตระหนักและให6ความสำคัญในเร่ืองนี้และเข6าร1วมโครงการเสริมสร6างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป�องกันการทุจริต” กิจกรรมในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุจรติเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร+
ชาติว1าด6วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรติแห1งชาติและ
ดำเนินภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล1าวให6เป�นรูปธรรมและมีความต1อเน่ืองอย1างสม่ำเสมอ 

 ข6าพเจ6าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู6บริหารโรงเรียนบ6านปรางค+พร6อมจะสนับสนุนให6ข6าราชการและบุคลากรในสังกัด
ทุกคนปฏิบัติงานอย1างมีคุณธรรมและความโปร1งใสในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของหน1วยงานพร6อมให6ความร1วมมือกับทุก
ภาคส1วนในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต จะรักษาผลประโยชน+ของส1วนรวมและจะยืนหยัดในการต1อต6านการทุตจริต
ทุกรูปแบบโดยไม1ทนต1อการทุจริต 

 ท้ังน้ีข6าพเจ6าขอแสดงเจตจำนงต1อข6าราชการและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนว1าจะมุ1งมั่นบริหารงานให6สำเร็จด6วยความ
ซื่อสัตย+สุจริตและตามพันธกิจของสถานศึกษาอย1างมีธรรมาธิบาลและบริหารจัดการให6ทุกคนปฏิบัติหน6าที่โดยยึดประโชน+
ส1วนรวมเป�นสำคัญมุ1งปฏิบัตงิานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการประมวลจรยิธรรม ให6บริการด6วยความเป�นธรรมซื่อสตัย+
สุจริตรวดเร็วมีประสิทธิภาพเท1าทันต1อพลวัตของการทุจริตและสอดคล6องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือสร6างความเช่ือม่ัน
แก1สังคม โรงเรียนบ6านปรางค+มีเจตจำนงต1อต6านการทุจริตทุกรูปแบบเป�นองค+กรท่ีใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน 

 ขอให6ข6าราชการและบุคลากรในโรงเรียนบ6านปรางค+ทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเรื่องนโยบายการสร6างคุณธรรม
และความโปร1งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ6านปรางค+โดยเคร1งครัด 

 จึงประกาศให6ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

                  (นายชิต  คำชั่ง) 

        ผู6อำนวยการโรงเรียนบ6านปรางค+ 



 

  

 

Declaration of Banprang School 

Honesty Intention Banprang School 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thailand's National Anti-Corruption Commission is one of the major policies of the country as stated 

in the 20-year National Strategic Plan, National 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. 

Ban Prang 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 Ban Prang School hereby declare my intention that I will 

encourage all government officers and educational personnel 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 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 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 ethics, service with fairness, honesty, fast and efficiency also being 
Outsmart the dynamics of corruption. In accordance with the standard of work to confirm the societies that 
we, Ban Prang School will be against all forms of corruption and are zero corruption organization. 

So, the government this Ban Prang School and personnel will adhere to the notification of our 
organization of The Moral and Transparency in operations Policies stiffly. 

Announcement made on this May 1st 2020 

 

       (Mr. Chit Kumchang) 

       Director of BanPrang School 



       

     

 

湴棒学校宣言 

   湴棒学校的诚实意图 

泰国的国家反腐败委员会是该国的主要政策之一，如《 20 年国家战 

略计划》，《国家经济和社会发展计划第 12 号》和《国家反腐败战略》  

第 3阶段（2017- 2020 年）所述。让政府机构以诚信和透明的方式开展工

作，并将泰国的腐敗感知指数得分更高。此外，2017 年 1 月 5日，内阁批  

准了州政府机构在 2016-2017 年和 2018 年 1 月 23 日进行的诚信和透明度 

评估;内阁还同意，所有政府机构都必须在 2018-2021 财年参加诚信和透 

明度评估。政府机构负责人将专注于评估完整性和透明度评估，并严格根

据评估结果提高道德自我完善和透明度。   

湴棒学校非常了解并关注政府政策，并遵循教育服务区办公室反腐  

败办公室“反腐败”中的道德操守和良好治理，以推动国家反腐败战略并  

将上述内阁使命集中于操作。   

我以湴棒学校的负责人的身份在此声明，我打算鼓励所有政府官员 

和教育人员在道义和透明的工作上开展该机构的活动，并将与所有部门合

作打击腐败。我将维护公众利益，反对一切形式的腐败，而不容忍腐败。   

我谨向所有政府官员和人员宜布我将按照教育服务战神官员的使命  

努力以诚实和善治来管理我们的工作，并敦促每个人保持重大的公共利 

益，致力于工作按照政府法规和道德规范，以公正，诚实，快速和高效的   

服务也胜过腐败的动态。按照确认我们社会的工作标准湴棒学校将反对一  

切形式的腐败，并且是零腐败组织。  

因此，该湴棒学校的政府府和人员将严格遵守我们组织的道德和透 

明运营政策通知。 

公告于 2020 年 5 月 1 日发布。  

  

 

        (Mr. Chit Kumchang) 

        湴棒学校学长 

 


