
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
..................................................... 

 

   ด้วยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม          
และความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐  “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่การบริหารจัดการภาครัฐ         
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ                  
และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ 
 ในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอประกาศเจตจ านงสุจริต            
ในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรบข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล           
เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด             
อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด   
 ๓. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 ๔. สร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ 
เพ่ือก่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ๕. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา
เพ่ิมเติมและการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและร่วมมือต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน 



 

 ๖. การบริหารงานทุกกลุ่มงานต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรม และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
 ๗. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด         
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด 
 ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน          
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 ๙. ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางรวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๑๐.ร่วมด าเนินการอ่ืนใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
 ๑๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแนวทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ผ่านสถานศึกษา 
 
 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
     (นางล าดวน นักดนตรี) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
The Announcement of  Seejanwittayakom Rajamangalaphisek School 

Honesty in Administration 
..................................................... 

 
 Seejanwittayakom Rajamangalaphisek School emphasizes on the management with 
virtue and transparency according to the intention of the Constitution of the Kingdom of 
Thailand, BE 2560 (2017) ), the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), Royal Decree on 
Rules and Procedures for Good Governance Corruption Phase 3 (B.E.2560 - 2564)                    
and the 10th government policy on  "Promotion on the governance of the administration 
with good governance, prevention of corruption and misconduct in the government sector ". 
Determined to cultivate the values, moral, ethics and honesty for prevent and suppress 
corruption and misconduct of government officials at all levels. In addition to meet the 
needs and facilitate the people for building confidence in the government officials. 
 As the director of Seejanwittayakom Rajamangalaphisek School, requesting a good 
faith declaration In administration according to the policy , moral ,ethics and transparency 
without corruption to be a standard of practice and values for government officials and 
personnel of the organization comply with the regulations , focusing on bringing the agency 
to carry out the mission with transparency Manage with integrity honestly, morally Without 
corruption. And according to good governance in order to achieve that purpose, therefore 
prescribing guidelines for the teachers, the educational personnel and the students of 
Seejanwittayakom Rajamangalaphisek School  perform as follow 

1. Manage and operate according to good governance principles by aiming to meet 
the needs of people with fast, accurate, equitable, transparent and fair services. 

2. Encourage personnel to perform all legal procedures regulations that are 
completely and strictly defined. 

3.  Cultivate values and attitudes for personnel in educational institutions to have    
    knowledge, understanding, adhere to moral, ethics and apply the philosophy of  
    sufficiency economy to working and living. 
4. Raise awareness of anti-corruption at all in order to create a culture  
   of anti-corruption. 



 

5. Promote teachers to use anti-corruption curriculum in the additional courses and  
   integrating various activities for students to have morality, ethics, good values and  
   cooperate against corruption. 
6. Management of all work groups must be transparent, fair, and allow stakeholders  
   to participate in the examination. Disclose information about activities, establish  
   a clear administration and management system in dealing with complaint . 
7. Do not allow  to seek personal benefits or others and do not accept any other  
   property or benefits. Except for receiving property or any other benefit by virtue  
   according to the rules of the National Anti-Corruption Commission. 
8. Coordinate and cooperate in the implementation of the strategy of the national 
    Anti-Corruption Commission (ONACC)  for prevention and suppressing of  
    corruption, Phase 3 (B.E.2560 - 2564) 
9. Consulting, provide guidance including monitoring and evaluation. 
10. Take all other actions to prevent and suppress about the corruption. 
11. People and stakeholders able to make complaints or giving us the information  
     and clues of corruption through school. 
 
Hereby declared to be acknowledged and practiced by all involved 
 Announcement made on this 29th May B.E.2562 (2020) 
 
 

 
(Mrs.Lamduan Nakdontree) 

Director Seejanwittayakom Rajamangalaphisek  School 


