
 

ประกาศโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

เร่ืองเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่กําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ เปนหน่ึงในนโยบายสําคัญและถือ

เปนภารกิจของหนวยงานของรัฐที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครดัซ่ึงเปนวาระ สําคัญเรงดวนของประเทศ  

ขาพเจาในนามผูบริหารโรงเรียนทุงสังพิทยาคม จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวย ความ

สุจริตของโรงเรียนทุงสังพิทยาคม วาจะบริหารจดัการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดวยความ ซ่ือสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส มีความพรอมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและดํารงตนไวซ่ึง เกียรติและ

ศักดิ์ศรคีวามเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการในสิ่งที่ถูกตอง ยึดมั่นในคานิยมขององคกรและ จะพฒันาองคกรให

มีประสิทธิภาพสูงสดุโดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อมุงสูการเปนองคกรที ่ มีมาตรฐาน รวมทั้ง

รวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยให ผูบริหาร ขาราชการ 

และบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจาํนงการบริหารงานดวยความสุจรติของโรงเรียน ทุงสังพิทยาคม ดังน้ี  

๑. บริหารและปฏิบัติงานดวยความสุจรติและโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได โดยเปดโอกาส ให

ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและรวมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเขาถึง นิติ

กรรมสัญญาขององคกร  

๒. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการที่เกี่ยวกับนโยบาย การตอตาน

ทุจริตและคอรรัปชันการตอตานการรับหรือใหสินบน เพื่อปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยตองไม

กระทําการใดๆ ที่เปนการทุจริตตอหนาที่หรือทจุริตเชิงนโยบาย รวมทัง้ไมใชตําแหนงหนาที ่ เอื้อประโยชนตอ

ตนเองและพวกพองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม  

๓. สรางวัฒนธรรมขององคกร ดวยการไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความ

ละอายเกรงกลัวที่จะทุจรติ และมีจิตสํานึกที่ถูกตอง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเฝาระวัง การทุจริต หาก

พบเห็นเจาหนาที่ผูใดทุจริตหรือรับผลประโยชนโดยมิชอบจะดําเนินการใหขอมูลตอหนวยงาน ทีม่ีอํานาจหนาที่

ในกระบวนการตอไป  

๔. ใหมีการนํานโยบาย ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม 

การทจุรติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบอยางทัว่ถึงและตอเน่ือง และสรางใหบุคลากรในองคกรเกิดการเรียนรู และการ

สรางวัฒนธรรมสจุรติในองคกรใหเปนรูปธรรมตอไป  



จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                               

                                                                  (นางวารินดา  จูหอง) 

                                                                      ผูอาํนวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Announcement of the Thungsang Pittayakom School 

Subject : Declaration of Integrity in the 

Administration  

According to intention of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E,2560 

(2017), the State Administration Act, B.E. 2534 (1991), Official information Act, B.E. 2540 

(1997), Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, B.E,2596 (2003), 

the National Strategy (2018-2037), that focus on pushing forward the significant policy 

of anti-corruption which is regarded as an urgent agenda of the country.  

Thungsang Pittayakom Schoolwould hereby declare an honest intention on the 

administration based upon the principles of good governance with corruption free, The 

transparency policies, ethics, integrities, technologies, including collaborate with other 

agencies on operations are agreed as the standards to foster awareness for all 

Thungsang Pittayakom Schoolis officials and to provide maximum benefits to our 

organization, in order to achieve those purposes, the following approaches are 

assigned for implementations for all sectors in Chaiyabhum Bhakdee Chumphon 

School.  

1. Thungsang Pittayakom School administration and staff intend to work 

effectively and promote openness and disclosure of information by revealing accurate 

information in all operating activities as well as providing opportunities for outsiders or  

stakeholders to participate in procurement procedures especially Thungsang Pittayakom School 

inspection and operational audit.  

2. Perform duties in accordance with laws, rules regulations and policies on 

Anti-corruption in order to prevent fraud and malpractice. Refrain from using our 

positions for benefits.  

3. Establish moral culture and trustworthy organization. We do not tolerate any 

forms of corruption, do not involve in corruption, and will put an end to any 

corruption found in our organization.  

4. Promote anti-corruption policy and measurements through various 

channels  



accurately and consistently as well as encourage all staff in the agency to strictly 

follow the regulations in order to practice a sense of honesty and good 

governance.  

Hereby announced to be acknowledged by all  

involved. 

      Announced on  16 September 2021 

 

 

                                         

                                         (Mrs.Varindd  Juhong ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


