
    ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
เรื่อง เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และตามหลักธรรมาภิบาล 

……………………………………………………………………………………. 
ด้วยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได้และตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปราม  
การทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ   (Integrity  
and  Transparency   Assessment  :  ITA) ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.อ. ภูพยงค์  คงชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยา ขอแสดงเจตจ านงในการบริหารงาน ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและ
สถานศึกษาเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงก าหนดนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ หรือ
ภาระ งานที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหรือกฎระเบียบของทางราชการ 

 2. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่และให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน
ต่างๆ ด้วยดีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

3. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
และตามหลักธรรมาภิบาล แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  

4. บุคลากรทุกคนตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  
5. บุคลากรทุกคนร่วมกันปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต โดย

สอดแทรกบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
6. ทั้ง 4 กลุ่มบริหารงาน ให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ต้อง

ส่งเสริมสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานตามภารกิจที่ควรทราบ  

7. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ก ากับ ติดตาม และสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการ
ทุจริต และการเรียกหรือการรับสินบน  

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน ถือปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
รับทราบและ การไม่ปฏิบัติตามเจตจ านงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน น าประกอบการ
พิจารณา เลื่อนเงินเดือนหรือรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

ว่าที่  ร.อ.           
             (ภูพยงค์   คงชนะ)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 



 

Bantakhunwittaya School Announcement 

Announcement of Bantakhunwittaya School on the intention of administering with honesty, 

transparency, accountability and good governance 

………………………………………………………………………………….. 

With Bantakhunwittaya School attaches great importance to administration with honesty, 

transparency, accountability and good governance in accordance with the Strategic Plan on 

Prevention and Suppression of Corruption and Integrity and Transparency assessment (ITA) 

I, Acting Capt. Phupayong  Kongchana, Director of Bantakhunwittaya School, hereby express 

our intention to manage the school’s administration in accordance with the law, honesty, 

transparency, verifiable and good governance principles, taking into account the interests of it 

is important for students and schools to manage their work efficiently and effectively.  Therefore, 

the following policies and guidelines and set up. 

1. All personnel must perform their duties in accordance with the standard of work in 

accordance with the position, duties or workload that is assigned in accordance with the 

law, regulations or government regulations. 

2. All personnel must perform their duties and provide services with competence 

3. All personnel must act as a role model in honesty transparency, accountability and good 

governance to students, parents and individuals general.  

4. All personnel are aware of the values of anti-corruption in all forms. 

5. All personnel jointly instill awareness in the learners to be aware of the harmful effects 

and anti-corruption by integrating in organizing activities. 

6. All four of administrative groups in order to adopt the philosophy of sufficiency economy 

in their management must promote awareness in the work, encourage the disclosure of 

information of the organization to students, parents, and related agencies in the 

operation.  Tasks that should be known. 



7. Director, Deputy Director, Head of the Administrative Group, Supervisor, Head of the 

Knowledge Group Supervise, monitor and supervise the performance of subordinates to 

be correct and free from corruption and calling or accepting bribes. 

In this regard, all government teachers and personnel.  Adhere to the will of management 

with integrity Honest, transparent, verifiable, and strictly in accordance with the principles of 

good governance. Along with public relations for the public to acknowledge and failure to 

follow the intent of the management.  The supervisor shall give a warning to support the 

consideration of salary promotion or report the supervisor for further disciplinary action. 

Therefore, announced to be generally  

Announced on August 15th, 2022 

 

Acting Capt. Phupayong  Kongchana,  

             Director of Bantakhunwittaya School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

万塔坤育他耶中学的公告 

主题：根据诚实，透明，可验证和善治原则管理业务的意图 

 

 根据万塔坤育他耶中学非常重视诚实，可验证和善政的行政管

理，符合预防和制止腐败战略计划以及评估机构运作的优劣和透明度。 

 由我蒲八勇，是万塔坤育他耶中学的校长特此声明，我们有意依

法管理学校诚实，透明，可验证并使用善政原则考虑到学习者和教育机构

的利益，这对于行政部门有效地实现计划目标至关重要，因此制定以下政

策和准则： 

 1.所有人员必须按照法律，法规和政府法规的操作标准和程序执行

职责。 

 2.所有人员必须平等地履行职责并提供服务，不得歧视，并为政府

的利益进行良好的协调。  

 3.所有人员必须给学生，父母和公众在诚实，透明，问责和善政方面树立良好榜样。  

 4.所有人员都要培养和提高意识。反对一切形式的腐败 

 5.所有人员要共同努力，通过适当的整合活动进行教学，使学习者

意识到有害影响和反腐败的意识。 

 6. 4个工作组应该采用充实经济哲学来管理工作。学校要向参与执

行任务的学生、家长，公开他们应该知道的组织信息。 

 7.校长、副校长、各位执行组组长要跟进并监督下属的表现是否正

确，免于腐败或收受贿赂。 

 在这方面，教师和所有人员必须以诚实，透明，可核查和严格的善

治承认并遵守其行政意图，并向公众宣传。根据这种管理的意图 

若有不遵守管理，主管应建议和考虑到加薪或向主管报告进一步的纪律处

分。 

 因此同时宣布 

  宣布于2022年8月15日 

 

                                           蒲八勇 

             万塔坤育他耶中学的校长 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


