
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองน ้าใส 
เรื่อง เจตจ้านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองน ้าใส 

.................................. 
 โรงเรียนคลองน ้ำใส มุ่งเน้นที่จะบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล โดยมีควำมส้ำคัญกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำโรงเรียนบ้ำนคลองน ้ำใส เป็น
องค์กรธรรมำภิบำล ในฐำนะผู้บริหำร โรงเรียนบ้ำนคลองน ้ำใส  จึงขอประกำศเจตจ้ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต อย่ำงโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั งนี  ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี  
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด้ำเนินกำร
ตำมขั นตอนและระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 2. ด้ำนกำรใช้งบประมำณ กำรจัดท้ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ้ำปี และเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส กำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ ตำมวัตถุประสงค์ ไม่เอื อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 3. ด้ำนกำรใช้อ้ำนำจ กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. ด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร บุคลำกรภำยในหน่วยงำนไม่น้ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไป
เป็นของตนเองหรือน้ำไปให้ผู้อ่ืน มีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่จัดเจนและสะดวก 
 5. ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส้ำคัญในกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงจริงจัง ให้มีประสิทธิ
ภำ และจัดท้ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม 
 6. ด้ำนคุณภำพกำรด้ำเนินงำน คุณภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั นตอน 
และระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. ด้ำนประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนใน
เรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 8. ด้ำนกำรปรับปรุงระบบกำรท้ำงำน กำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
กระบวนกำรท้ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ น รวมไปถึงกำรน้ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด้ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกยิ่งขึ น 



 9. ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ได้แก่ ข้อมูล
พื นฐำน กำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน 
 10. ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเปิดเผยกำร
ด้ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ในกำรด้ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ้ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
และมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  13  สิงหำคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 

 

(นำยหงษ์ค้ำ  หำบุญมี)                                             
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองน ้ำใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Announcement of Banklongnamsai School 

Subject: Declaratino of Integrity Intent 
.................................. 

 Ban) is committed to managing the organization with good governance, focusing on 
prevention and suppression of corruption and misconduct. To publicity promote the good corporate 
governance of the School, I, as the director of  Banklongnamsai School hereby declare and demonstrate 
the intention to implement management with integrity, transparency, auditability, responsibility, and 
permitting no form of corruption. Hence every personnel shall adhere to the aforementioned principle 
and follow the policy and guidance, as follows. 
 1. Operation Every personnel shall operate in accordance with the standard transparently, 
punctually and indiscriminatingly 
 2. Budget usage the annual budgeting plan shall be developed and published publicly and 
transparently. The corporate expense behaviors shall be in according to its intention with highest 
effectiveness and without conflict of interest. 
 3. Use of power Any procedure, including work assignment, personnel performance 
appraisal and any selection process, must be implemented fairly and indiscriminatingly. 
 4. Use of government property the personnel must not take or claim any government 
property as their own, or give to others. The process to ask for usage permission is clear and convenient. 
 5. Combating corruption The top management gives importance in the fight against 
corruption seriously, focusing on implementing the effectively concrete approaches and developing the 
School’s work plan on prevention shall operate their works, considering. 
 6. Operational quality the personnel shall operate their works, considering the highest 
performance quality. All processes will be strictly adhered to the Standards, designated procedure and 
timeframes in a fair and equal manner. 
 7. Communication efficiency Any communication related to dissemination of corporate 
information shall be in various channels, with easy accessibility and in a simple way, considering the 
completeness and currency of information as the highest priority. 



 8. Work system improvement the School is committed to improve organizational 
effectiveness, including the personnel operation, work flows and technology adoption. 
 9. Information disclosure the School is responsible for disclosing the following information 
to public: the School basic information, work management policy, budget management, human resource 
management and development, and in-house transparency promotion approaches. 
 10. Prevention of corruption the following information, as a part of corruption prevention 
approaches, is needed to be included on the official corporate website: declaration of the Director’s 
integrity intent, documentation of risk assessment for corruption prevention and nurturing organizational 
culture, action plans on corruption prevention, and in-house preventive measures for corruption. 

  This is announced to all personnel prior to their acknowledgement and implementation 
 

   Announced on 13 August 2020 
 
 

 
 

           ( Mr. Hongkham Haboonmee ) 
                                        Direction of Banklongnamsai School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


