ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทําหน้าที่นําบุคลากรโรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา ให้ยึดมั่นในสถาบัน หลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม
ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความ ซื่ อสัตย์สุจริตเป็นหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยู่ด้วย
ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่าง
ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทําการโกง แผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ ใช้ตําแหน่งหน้าที่
หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ตาม
ค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งใน
ผลสัมฤทธิ์ของ งาน กล้าหาญทําในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
จรรยาบรรณวิขาชีพครู และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสาน
พระราชปณิธาน รักษา ต่อ ยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อัน บริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดร.ภิญโญ ทองเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

Declaration of Intent to Against Dishonesty of Nongluangsuksa school
Annual fiscal 2022
I, Mr. Phinyo Thonglao, Director of the educational institution as the chief
executive Nongluangsuksa school, in my capacity as the highest ranking administrator
at the Nongluangsuksa school hereby declare and demonstrate my intention to remain
forever loyal to each and every great monarch of the Chakri dynasty. I shall also
conduct myself as a good and morally righteous person, adhering to correct behaviour
based firmly on the principles of honesty and integrity, living an honourable life and
upholding the values of human dignity, showing the courage to stand up for what is
right by not being dishonest to the country nor tolerating graft and corruption or the
use of position for personal gain and benefit thus bringing hardship and suffering to the
people. I shall also play a leading role in ensuring that the personnel of
Nongluangsuksa schoolperform their tasks and responsibilities to the best of their
abilities in accordance with the six principles of management, namely, honesty, unity,
responsibility, accountability and transparency, with results based determination and
the courage to do what is right as well as by adopting the values of the Professional
standards and ethics and the Code of Ethics of Teaching Profession I hereby pledge
that I shall humbly follow in the royal footsteps by espousing the principles set forth
by the righteous King and will conduct myself in accordance with the Sufficiency
Economy philosophy with diligence and perseverance perpetuating his noble intent

and standing steadfastly by the side of those who are truthful and honest for the sake
of the long lasting stability and prosperity of the Kingdom of Thailand. Announcement
made on this October 1st, 2021

Mr. Phinyo Thonglao
Director of Nongluangsuksa school

