ประกาศโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
-----------------------------เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบาย
สาคัญและถือเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นวาระสาคัญเร่งด่วนของ
ประเทศ
ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จึงขอประกาศเจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ว่าจะบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและดารงตนไว้
ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร และจะ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ งาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
มาตรฐาน รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ดังนี้
1. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการดาเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการกระทานิติ
กรรมสัญญาขององค์กร
2. ประพฤติป ฏิบั ติตนตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคับของทางราชการที่ เกี่ยวกับ นโยบายการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันการต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยต้อง
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. สร้างวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความ
ละอายเกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตสานึกที่ ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวังการทุจริต หาก
พบเห็น เจ้าหน้าที่ผู้ใดทุจริตหรือรับ ผลประโยชน์โดยมิชอบ จะดาเนินการให้ข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ในกระบวนการต่อไป

/4. ให้มกี ารนานโยบาย...

-24. ให้มีการนานโยบาย ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และสร้างให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้และการ
สร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรให้เป็นรูปธรรมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

Announcement of Nonsa-ard Witthaya School
Announcement of Fidelity Policy of Administration of Nonsa-ard Witthaya
……………………………………….
According to democracy of Thailand B.E. 2560.Parliament of act Good Governance
B.E. 2534.Parliament of information of Government B.E.2540.Royal Decree of Principle and
Method of good Governance Administration B.E.2546 national strategies 20 years (B.E.25612580). The prevention of corruption of government sector is one of important policy and be
mission of government sector is one of important policy and be mission of government
department to practice strictly.Be important urgently occasion of country.
On behalf ofdirector of Nonsa-ard Witthaya School to declare fidelity administration
of Nonsa-ard Witthaya school this following;Administration and work according to principle of
good governance of honest,fidelity,virtue, transperancy,preparedness work,work and conduct
the hornor and dignity of government officer,accurancy conduct ourselves,holding value of
organization,and developing organization if effective and adapt technology to work. The
purpose of orgazation has standard include cooperate with every department for preventing
and suppress the corruption.Theadministration,government officer,and official staff holds and
practice following the announcement of fidelity administration of Nonsa-ard Witthaya
School as following;
1. Administration and fidelity transperancy work,fair,and check.The giving opportunity
to the stakeholder work together and checking work together and the easily access
operation,fast and correct especially.procurement process or contract of orgazation.
2. Behave according to official rules concern with policy of against corruption,refusing
to or accept a bribe to prevent corruption and misconduct.The work have not to do any
action that malpractice or corruption to policy include no using official position to help
ourselves with direct and indirect way.
3. Creating a culture of organization;zero tolerance on work,shame to
corruption,accurate conscious,holding in virtue,morality,and monitor corruption,if anybody
see government officercorrupts or receives illegal benefit would send to ministry of
Education to continue.

-24. Practising the policy,rules,law or other law that the prevent and suppress the
corruption of the “Office of the commission of Counter-corruption.The practicing all known
and continued and creating a government officer in organization get well known and creating
a fidelity in organization is a concrete.
The announcement is common knowledge
Announced on 31th July 2020

(Mr.Vichapan Rachanont)
Director of Nonsa-ard Witthaya School

