
 
ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

.................................................................................. 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ได้ก าหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ข้าพเจ้า นางลภัสนันท์  เรียนยอย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ขอแสดงเจตจ านง
ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ทุกคน 
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  ข้าพเจ้า
จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนัก ใน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เที่ยงตรง เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๔. ปลูกฝังจิตส านึกเละค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลร้ายและมีส่วนร่วมใน

การต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ 
๕. จะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 

(นางลภัสนันท์  เรียนยอย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 



 
Announcement of Phraowittayakom School 

On the honest intent of the administration of Phraowittayakom School 
…………………………………………………………………………………….. 

In accordance with National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017 - 2021) provides for proactive 
corruption preventive measures as key strategy for the prevention of corruption in public sector as well as 
efficient anti-corruption mechanisms and preventive system conform to Ethical Standards Act 2019 
Regulations of the Teachers Council of Thailand on Professional Ethics 2013 and the Integrity and 
Transparency Assessment handbook of the National Anti-Corruption Commission in 2020  

I, Mrs. Lapassnan Rianyoi, School Director, at Phraowittayakom School hereby, express our 
intention as the administrator of the educational institution that is ready to encourage and support all 
government teachers and personnel in the affiliation to perform work with integrity, transparency, and that 
the performance is efficient and effective. Be ready to uphold the interests of the state and provide 
fairness to all stakeholders equitably and justifiably. I will perform my administrative duties in the 
prevention and suppression of corruption in the public sector. With realization and awareness of the duties 
and responsibilities that exist. I fully intend to perform duties with full intelligence, competence with 
honesty and integrity. Make the most of by adhering to good governance principles and will stand up to all 
forms of corruption. With guidelines for doing as follows:  

1. Perform straightforwardly on duty according to the laws, regulations and promote legally 
process to officials.  

2. Cultivate good morals and awareness along with preventing corruption and being conscious 
to selflessness.  

3. Refuse to adhere to corruptions doings and fight against all forms of corruption. 
4. Cultivate awareness of values and honesty in the learners to recognize the harmful effects of 

corruption and to participate in all forms of anti-corruption.  
5. To build a network of honesty between the school and the community to be tangible and 

sustainable.  
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved  

Given on July 1st, 2020  
 
 

                      (Mrs. Lapassnan Rianyoi) 
Director of Phraowittayakom School  

 


