ประกาศโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีความตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้อํานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรีย นโนนเจริญ พิทยาคมทุกคนปฏิบัติงานอย่า งมีคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ
มอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยสํานึกและ
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง
และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยยึด หลักธรรมมาภิบ าลในการบริห ารงานและยืน หยัด ต่อต้า นการทุจ ริต ทุกรูป แบบ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยจะดําเนินการ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด
๒. ปลูกฝังและสร้าความตระหนักรู้ ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเกิดความ
ละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๕. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

๕.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประสาน
ความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๓ ร่วมกันดําเนินการศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๔ ร่ว มจัดให้ความรู้เ กี่ย วกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต
ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม เพื่อสร้า งความรู้ความเข้า ใจและการมี ส่ว นร่ว มในการเผยแพร่ร ณรงค์ ให้เ ยาวชน ผู้ป กครอง และ
ประชาชนทั่ว ไปเข้า มามีส่ว นร่ว มในการจัด กิจ กรรมต่อต้า นการทุจริต และมีส่ว นร่วมในเครือข่า ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๕.๕ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต และมีส่วนร่วมในเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๖ ร่วมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
และดําเนินการตามแผน แนวทางที่กําหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
๕.๗ ร่วมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๘ ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใน
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๙ ร่ว มกัน ดํา เนิน การอื่น ใดในด้า นการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ทุกรูป แบบอย่า ง
เต็มกําลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

The notices of Noncharoenpitayakom School
The Honesty of Administration in Noncharoenpitayakom School
Noncharoenpitayakom School focuses on management with integrity and transparency,
according to government policy on September 12, 2014 (Prime Minister of Thailand Mr.Rrayut
Chan-o-cha) supporting the administration of good governance and prevention of corruption
and misconduct in government. Under the Civil Service Code of Ethics (2009), the standard
operating manual for Noncharoenpitayakom School and the manual of Integrity and
Transparency Assessment : ITA by the Office of the National Anti-Corruption Commission .
As a director of Noncharoenpitayakom School, I will work with intelligence and honestly.
I will support the administration in Noncharoenpitayakom School to manage with integrity and
transparency of good governance and prevention of corruption and misconduct in government.
Noncharoenpitayakom School will manage by focus on Anti- Corruption Commission to
compare practicing and self-improvement. This includes transparency, Liability, The lack of
fraud in the work, corporate culture, the moral of the organization and the communication
within the organization. The confidence of the conduct of all officials and personnel in the
organization must respectful and behave honorably. I am ready to work with virtue and
transparency, operate efficiently and effectively, maintain the interests of the government, and
give fairness and equality to the people. I would like to express my intention to the school that
I will work for success and School Anti-Corruption Commission and I will work on the basis of
good governance. These for the benefit of the people and The Royal institution that is the
heart of the Thai people. I will work sustainably. To do this
1. Work and encourage personnel to comply with the laws and regulations.
2. Cultivate and raise awareness of anti-corruption. Identify their own benefits and it’s
not their own benefits. Recognize and create a culture of anti-corruption in the country.
3. Do not accept the behavior and tolerate corruption that is harmful to society (Social
Sanction), but should be ashamed of corruption.
4. Cultivate and raise awareness of anti-corruption for the students of
Noncharoenpitayakom School.

5. Operational Guidelines and Collaborative Activities.
5.1 Coordinating and implementing national strategies. With regard to the prevention
and suppression of corruption phase 3 (2017 – 2021).
5.2 The teachers and educational personnel work with integrity and transparency of
good governance and prevention of corruption and misconduct in government.
5.3 The teachers and educational personnel try to study about prevention and
suppression of corruption.
5.4 Give an information about the strategy of governance and prevention of corruption
phase 3 (2017 – 2021) especially the way to promote about cultivate and raise awareness of
anti-corruption to the teachers and educational personnel in Noncharoenpitayakom School to
learn about surveillance and fraud detection in schools, publish to children, parents and the
general public and join anti - corruption activities.
5.5 To give an information about surveillance and fraud detection in schools, publish to
children, parents and the general public and join anti - corruption activities.
5.6 Perform form of prevention and suppression of all forms of corruption and the form
of Integrity and Transparency Assessment by follow the national strategies with regard to the
prevention and suppression of corruption phase 3 (2017 – 2021).
5.7 Communicate, publish, and publicize multiple channels. To support the prevention
and suppression of all forms of corruption.
5.8 Give the advices. Information, and follow-up the result of the prevention and
suppression of corruption.
5.9 Perform many process to support the prevention and suppression of all forms of
corruption. Notice all over
Notice as of 1th June 2021
(Mr.Kitisak Thaiwakirati)
The director of Noncharoenpitayakom School

学校公告
暖佳隆中学按照行政区与国家总理的工作规定，为了预防本校老师的腐
败行为，学校基础委员会根据工作手册，ITA政府单位，国家反贪污委员会办
公室以及政府反贪污委员会办公室下达的指令制定了多方面的反贪污措施 。
此措施公平，公正，公开，从负责人员，工作质量，操行品德等多方面要求全校
老师以身作则，响应社会的意愿。 我们相信全校老师会在管理好自身行为的
同时，提高和发展自身能力。
我作为暖佳隆中学董事会，老师以及公务员的代表，向大家承诺：我们
制定了有效的工作措施来保护政府的利益，我们拥有透明的原则来维护制度
的公平公正。 作为“廉洁的学校”，我会带领全校师生做好工作，无论何时我们
都经得起社会和政府的检验。
我代表学校承诺，为了国家和尊敬的国王，我们会对社会负责，对工作
负责，杜绝腐败行为。 我们会向社会展示一个没有不良现象，认真落实政府工
作的暖佳隆中学。 为此，我承诺会做到以下几点：
1、从自身做起带领全校老师和公务员在工作时坚决遵守学校的规章制
度以及国家的法律法规。
2、带领全校师生树立正确的行为意识 “杜绝贪污腐败 ”，杜绝有损社会
和国家利益的不良行为，做一个对社会和国家有用的人，形成廉洁克己的校园
风气。
3、对老师的腐败行为采取零容忍态度，带领全校老师树立巩固反贪污
反腐败 的正确行为意识，以身作则，认识到贪污腐败对社会国家的危害，从根
本上杜绝贪污腐败。
4、向学生普及贪污腐败的危害，让学生拥有正确的社会意识，杜绝腐
败。
5、在工作上 我会做到以下几点：

5.1、及时关注并积极参与国家反贪污委员会实行的第三次反腐
计划（2017-2021），带领全校老师认真落实政府工作，做到上行下
效。
5.2、全校师协同互助，共同抵制腐败现象。
5.3、协同研究反腐败新知识。
5.4、向全校师生普及反腐败新知识，组织相关活动，并邀请学生
家长和社会人士参加，带动学生，学生家长以及 其他社会人士投
身到反腐败的队伍中。
5.5、 组织师生积极参加学校的“反腐败”计划，协カ互助，共同做
到廉洁克己。
5.6、 按照国家反贪污委员会实行的第三次反腐 计划（2017-2021）
进行研究反腐败操行品德的指数。
5.7、 为支持反腐败计划，协同进行发布与沟通。
5.8、 协同提建议与建议反腐败内容以及进行检测与评估。
5.9、 积极扩展组织其他与之相关的活动，让廉洁的风气走进校
园，走进社会。

特此公告

2021年6月1日
暖佳隆中学校长

