
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล                                                  

--------------------------------------------------------------- 

 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) 
ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา                                            
 ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยยึดมั่นประมวลจริยธรรมในการด ารงตน 
ในการนี้โรงเรียนเขาดินประชานุกูล จึงประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเขาดินประชานุ
กูล ต่อคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และต่อสาธารณชน เพื่อให้โรงเรียนเขาดินประชานุกูล ด าเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อสร้างกลไกและกระบวนการป้องการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดระบบ ความรับผิดชอบและพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบ และ
รับผิดชอบในส่ิงท่ีได้ด าเนินการ ไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต อีกท้ังไม่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจการใดๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นศรัทธาในโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

  

      (นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย)                               
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
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A Declaraon of Upright intent to Administrate of 

Khaodinprachaukool  School 

--------------------------------------------------------------- 

 In accordance with National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017  -  2021) provides 
for proactive corruption preventive measures as key strategy for the pervention of corruption 
in public sector as efficient anti-corruption mecchanisms and preventive system conform to 
the guidelines for the operation direction of Khaodinprachaukool School in regard to 
enhance Integrity and Transparency Assessment System in the operation of the schools. With 
regaed to encourage public officials who work in the affiliated agencies to comply with the 
laws and maintain their ethical behaviors to the Code of Ethic. So, Khaodinprachaukool 
School Commission hereby declares the Upright Intent to Administrate of Khaodinprachaukool 
School Commission toward directors, strffs and general public. Khaodinprachaukool School 
commission and affiliated offices are obliged to perform with honesty, basing on good 
governance principle, concerns for public interest and the deve lopment of proactive 
corruption prevention system. Khaodinprachaukool School Commission is committed to 
create and strengthen anti- corruption mechanisms and procedures to ensure they ars 
responsive to possible corrupted acts. Organizational culturehas been built with our 
commitment in accountability and responsibility systems without has been built with our 
ignorance. Khaodinprachaukool School Commission is prompted to take any necessarry 
action to obstruct the corruption, as well as not participating in any activity that may cause 
conflicts of interest in respect for the people to receive s imilar services without 
discrimination, and thus faits and reliability can be assured for Khaodinprachaukool School 
Commission. 

         Be informed accordingly 

Announced on 2 Sebtember, 2019 

 

 

 (MR.PRAMOTE   PETCHKLAI) 

           Director, Khaodinprachaukool School  
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