
 
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

เร่ือง  นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจากการทุจริต 
.............................................................. 

  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานที่ดี  พ.ศ.  2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560  -  2564)  และนโยบายของรัฐบาล ขอที่  10   การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี    
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือ
เปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงเนนที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความ
โปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ 
ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหสถานศึกษา และกลุมงานทุกกลุม  ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 

  3. ดําเนนิการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และ
เปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๔.  ไมใหแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือผูอื่นและไมใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  
เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจริยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
  ๕. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข
ผานโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร   

   
 
 
 
 



-๒- 
 

๖. กรณพีบการทุจรติจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูท่ีทุจรติอยางจริงจัง 
 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                    
(นางกาญจนา  คลายพุฒ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Annoucement of Prathom Suksa Thammasat School 

Subject : Declaration of intentnon public administration integrity and transparency policy 

 In accordance with the Kingdom of Thailand Constitution (temporary) B.E.2557, Thai Official 

Information Act B.E. 2540, Thai Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance B.E 

2546, Nation Anti-Corruption Strategy Phase 3 (B.E. 2560-2564), and the government policy statement 

number 10 on promoting the administration of state affairs that upholds good governance and prevents and 

suppresses corruption and malfeasance in the public sector which prescribes the cultivation of moral ethics 

and values of righteousness and conscience to uphold the integrity and etiquette of a public servant in 

tandem with effective government administration in order to prevent and suppress corruption and 

misconduct among all levels of public servant officials, and to respond to the public needs and offer 

convenience of public service in order to build trust and confidence in the government system : 

 Prathom Suksa Thammasat School hereby issued the declaration of intent on public administration 

integrity and transparency policy, in order to set standards, guidelines, and values for public servants and 

personnel of the office to uphold and conduct within the rules of law and other requirements with 

determination to bring government agencies to operate with transparency, integrity, fairness, and free from 

corruption. To accomplish this declaration of intent, the official sectors of Prathom Suksa Thammasat 

School shall uphold and proceed the following guideline: 

 1. Manage and operate on the basis of good governance, with the emphasis on responding to the 

public’s needs with prompt, accuracy, fair, transparency, righteous services. 

 2. Foster social values and attitudes of the personnel in the sectors with the knowledge and 

understanding of philosophy on Sufficient Economy, so they can uphold and implement in the scope of 

work and daily life. 

 3. Conduct transactions on procurements with transparency throughout the process and allow the 

public, civil society, private sectors to participate in the verification of the process by disclosing all forms 

of information and data of the operations and activities. 

 4. Do not ask for or give any asset or benefits for yourself and others . Except getting the benefits 

ethically, according by the rules and amounts that all the committee has been set. 



 5. Prathom Suksa Thammasat School to harness more tips and information on corruptions and 

complaints from the public. 

 6. any corruptions found will be investigated and if found guilty shall be punished to the highest 

degree. 

 

Announcement of 1 July B.E. 2563 

                                               
(Mrs.Kanjana  Khayput) 

School Director 


