
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

…………………………………………………………………………………… 

  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้วย คุณธรรมและความโปร่งใส                 
ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริมการ  
บริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ               
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และตามคู ่มือการประเมินคุณธรรมและ               
ความโปร ่งใสในการด ําเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)                    
ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  

      โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ได้ศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจําปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ (ระยะ ๓ ปี) ซึ ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้าน                   
ความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร ด้าน คุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่าความ ประพฤติของ  ข้าราชการและ
บุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของ  ประชาชน และ
คาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามความ  รับผิดชอบของตน
เพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม  

      ข้าพเจ้าแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุน                
ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดําเนินงานอย่างมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็น ธรรมแก่ประชาชน  อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม  

      ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจํานง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้ าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร                   
ใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ  ปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สําเร็จ ตามพันธกิจ
ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อย่างมีธรรมาภิบาล และยืนหยัดต่อต้านการ ทุจริตทุก รูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน และรวมใจทําดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา  

 
 



 
 
        ในนามผู้บริหารโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ขอประกาศ เจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่  สังคมว่า 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มีเจตจํานงต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําให้โรงเรียน               
เมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นส่วนราชการ สีขาวอย่างยั่งยืน 
โดยจะดําเนินการดังนี ้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน  ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด  

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต  คอร์รัปชั่น ในหน่วยงาน 
รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในเมืองนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงผลร้าย 
ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เกิดความละอายหรือ ความกลัว ที่จะกระทําการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  

๔. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงผลร้าย และ ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน  

๕. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ  
๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๕.๒ ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน  

เมืองนครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในสังกัด จัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุน
การ ดําเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๕.๓ ร่วมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต    
๕.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การเฝ้าระวังและการตรวจสอบ                 
เพื่อต่อต้านการทุจริต แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ การมี 
ส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม ต่อต้าน
การทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๕.๕ ให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ความ 
ร่วมมือ ดังกล่าว  

๕.๖ ปลุกจิตสํานึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตาม  
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



๕.๗ ร่วมกันดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ อย่างเต็ม 
กําลัง ความสามารถจึงประกาศให้ทราบทั่วกัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
             
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ว่าที่ร้อยตรี        

                   (สมพร แก้วคง) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

The Announcement of Muangmakhonsithammarat School                                               
   Titled "Intention on Integrity in the Administration of Muangmakhonsithammarat School 
                                  ………………………………………………………………………………. 

            Muangmakhonsithammarat School  pays attention to the importance of the ethical and 
transparent management in accordance with (Prime Minister General Prayut Chan O-Cha) dated 
September 12, 2014 (B.E. 2557) regarding the promotion of the national management with good 
governance along with the prevention of corruption in the government sector based on the ethical 
concerns according to the performance standard of Muangmakhonsithammarat School as well as 
the manual of integrity and transparency assessment (ITA) of the state agencies of the Office of the 
National Counter Corruption Commission and the Office of Public Sector Anti-Corruption 
Commission.  
            Muangmakhonsithammarat School realized and implements the practical plan on the 
prevention and suppression of corruption in the 3 years plan (2019-2021) covering the issues on 
transparency, readiness for wrongdoing acceptance, and corruption-free performances, the 
organizational ethics and morality, ethics and morality of agency and the internal communications 
to ensure the behaviors of all officials and personnel under Muangmakhonsithammarat School. This 
is going to meet the needs of society and to become trustful agency for the people in society and 
to expect that. Muangmakhonsithammarat School the Secondary Educational Service Are Office 
Nakhon Si Thammarat all will behave themselves with reputation of their performances based on 
their responsibilities compared to the standard performance in order to take into consideration to 
improve their further performances  

             I am the administrator of Muangmakhonsithammarat School, intend to promote and 
support all officials and personnel under Muangmakhonsithammarat School to perform their tasks 
with morality and transparency toward efficiency and effectiveness to be ready to maintain the state 
benefits along with justice of the Thai people with quality and equality.  

             I would like to confer my intention to my colleagues on prevention and suppression of 
corruption in the state sector with consciousness and awareness of the existing responsibilities, to 
perform my tasks with the utmost knowledge and intellectual under the principles of good 
governance to reach the mission of Muangmakhonsithammarat School and maintain them to be the 
benefit of the Thai people and collectively to do good deeds in remembrance of our beloved king, 
King Rama IX.  



               On administrator of Muangmakhonsithammarat School, I would like to announce that we 
will manage education with integrity based on the principles of transparent good governance that 
can be checked and I am ready to responsible for the creation of the social creed that 
Muangmakhonsithammarat  School has a strong intention to encounter all types of corruption and 
will stick on the making of Muangmakhonsithammarat School become the sustainable white 
government agency through the following performances:  

               1. To perform every stage in accordance with law, regulations and rules completely, 
strictly and help promote the personnel concerned to perform under law, regulations and rules 
assigned.  

               2. To cultivate and crate awareness, values on the counteraction against corruption to 
know how to operate between personal advantages and general benefit, to cultivate awareness on 
morality as well as the strong internal checks and balances and efficiency in order to make the 
personnel in the school become aware of the disadvantages of corruption toward the state agency 
and the nation in order to create the culture if anti-corruption  

               3. To reject the behaviors of corruption and the feeling of being able to stand corruption 
itself by using the means of the social sanction to affect those personnel concerned under 
Muangmakhonsithammarat School to become embarrassed or make them even fear to perform 
corruption.  

               4. To cultivate awareness for the learners in the educational institutes/schools under 
Muangmakhonsithammarat School to be aware of damages caused by corruption and to encounter 
corruption.  

               5. To guideline of the implementation and cooperative activities.  

                   5.1 To coordinate and provide cooperation in organizing the drive of the national 
strategies regarding the prevention and suppression of corruption in Stage 3 (2019-2021)  

                   5.2 To coordinate and provide cooperation in order to let every agency under 
Muangmakhonsithammarat School cooperate as the network in preventing and suppressing 
corruption and all agency under Muangmakhonsithammarat School must organize the 
communication, publishing and public relation to promote preventing and suppressing corruption 
network.  

                   5.3 To cooperate the investigation an doing research, collection of bodies of 
knowledge upon the prevention and suppression of corruption.  

                   5.4 To collectively organize knowledge the national strategies concerning the 
prevention and suppression of corruption in Stage 3 (2019-2021) on the guidelines on the  



 

 

promotion of morality, ethics for the school administrators, teachers and educational personnel 
under Muangmakhonsithammarat School who take part in the implementation educational 
management at all levels together with the cooperation to obtain knowledge and understanding as 
well.  

                     5.5 To cooperate the advice giving, recommendations of guidelines including the 
monitoring and evaluation of the cooperative implementation mentioned.  

                     5.6 To cultivate awareness of work under the ethics and morals and live according 
to Sufficiency Economy Philosophy.  

                     5.7 To participate other types of implementation regarding the prevention and 
suppression of all types of corruption at the ultimate ability.  

           Announced for being taken into consideration accordingly  

                     Date 1 January 2021 

                                                                 

                                              (Mr.Somporn Kaewkhong) 
         Director of Muangnakhonsithammarat School 

           
 


