
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

............................................................. 
            โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริงานด้วยคุณธรรม และความ
โปร่งใส ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และตามนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
ในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ ราชการและ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม  
  ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ขอแสดงเจตจ านงและให้ค ามั่นในการบริหาร
งานว่าจะบริหารงานและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาทุก
คนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีความโปร่งใสและปราศจากการ
ทุจริต ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาจะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มี ความโปร่งใสและพร้อม
ตรวจสอบได้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและ
ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยวตรงและด้วย
ความมีสติยั้งคิด  รู้สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยึดมั่นท าให้โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน            
โดยจะด าเนินการดังนี้  
 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
                     ๒.  ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน 
รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้บุคลากรในโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาตระหนักถึงภัยของการ
ทุจริตคอรัปชั่น ต่อส่วนราชการและต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
                     ๓. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
                      ๔.  องค์กรให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูล มีคุณธรรม ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  



                       ๕.  ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใน
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                       ๖.  มีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์กร เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะให้รับทราบ
เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข่างประชาสัมพันธ์ แผนการด าเนินงาน การให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน  
                       ๗.  ร่วมกันด าเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  

               
 

               ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 

                                      (นางอิสรีย์ อิฐกอ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

Announcement of Mapamaritwittaya School   
On Its Administrative Policies to Enhance Integrity and Transparency and Its Honesty Intent      

............................................................. 
            Mapamaritwittaya School has been aware of the significance of the administration with  
integrity and transparency under the policies of good governance in accordance with The Royal Decree       
on Principle and Procedure for Public Good Governance, B.E.2546 (2003), The Twelfth National       
Economic and Social Development Plan, B.E.2560 – 2564 (2017-2021), The National Anti-Corruption      
Strategy Phase 2 B.E.2560 – 2564 (2017 – 2021) and the eleven governmental policies under Prime  
Minister General Prayut Chan-o-cha declared to the National Legislative Assembly on September, 12th,  
B.E.2557 (2 0 1 4 ) on strengthening good governance administration and preventing and suppressing  
corruption and misconduct in government agencies, in line with The Civil Service Code of Ethics, 
B.E.2552 (2009 ) and The  Integrity  and Transparency Assessment (ITA) Manual by The National Anti- 
Corruption Commission  (NACC)  to ensure trustworthiness of the bureaucratic system and to enhance 
the merit system.    
                    As the director of Mapamaritwittaya School, I pledge to express my intent in managing 
the school and promoting all the government teachers and educational personnel of Mapamaritwittaya 
School to perform their duties with integrity and transparency and to protect the benefits of the country 
with fair and equal treatment of the people. I assure that Mapamaritwittaya School will adhere to being 
a transparent and accountable government agency. With my responsible anti-corruption awareness as 
well as integrity and mindfulness, I will manage to the fullest of my knowledge and potential for the 
utmost benefits and will hold fast to good governance in an attempt to enable Mapamaritwittaya 
School an organization with sustainable integrity and transparency. As such, I hereby declare to do as 
follows: 
                  1. To perform duties in every step in accordance with laws, rules and regulations in a 
thorough and strict manner and to encourage the personnel to do alike 
                  2. To instill and raise awareness of anti-corruption values and of ways to distinguish 
personal from public interests in an attempt to cultivate anti-corruption consciousness in the 
organization as well as to enable the personnel to be aware of corruption as a threat to government 
sector and to the country   
                  3.  To assure that annual budget planning and management will be transparent, efficient 
and objective-oriented without awarding advantages to an individual or parties and that budget 
spending will be in congruence with regulations  

4. To ascertain that service recipients and stakeholders will be fairly and equally treated  
in accordance with the standards, processes and periods without awarding advantages to an individual 
or parties 
                  5.  To seek channels for communication and disseminating information and promote anti-
corruption cooperative networks  



                  6.  To disclose updated information in the organization website accessible to the public 
featuring basic information, news, implementation plans, services, annual budget plans and spending, 
procurement processes, human resource management and transparency promotion measures  

7. To collaborate in preventing and suppressing corruption to the fullest of efforts    
 

 
                                     Hereby announced on December 1, B.E. 2564 (2020)  
                                                 
 
                                                                      
                                                                              (Mrs. Issaree Itgor) 
                                                                  Director of Mapamaritwittaya School 
                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


