
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

เรื่องเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญและถือ
เป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครดัซึ่งเป็นวาระ ส าคัญเร่งดว่นของประเทศ  

ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จึงขอประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย ความ
สุจริตของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ว่าจะบริหารจดัการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและด ารงตนไวซ้ึ่ง เกียรติและ
ศักดิ์ศรคีวามเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กรและ จะพฒันาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพสูงสดุโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที ่ มีมาตรฐาน รวมทั้ง
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจรติของโรงเรียน ทุ่งสังพิทยาคม ดังนี ้ 

๑. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจรติและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาส ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึง นิติ
กรรมสัญญาขององค์กร  

๒. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวกับนโยบาย การต่อตา้น
ทุจริตและคอร์รัปชันการต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องไม่
กระท าการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทจุริตเชิงนโยบาย รวมทัง้ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที ่ เอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้องไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

๓. สร้างวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยการไม่ทนตอ่พฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความ
ละอายเกรงกลัวที่จะทุจรติ และมีจิตส านึกที่ถูกตอ้ง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวัง การทุจริต หาก
พบเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ใดทุจริตหรือรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะด าเนินการให้ข้อมูลต่อหน่วยงาน ทีม่ีอ านาจหน้าที่
ในกระบวนการต่อไป  

๔. ให้มีการน านโยบาย ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง และสร้างให้บุคลากรในองคก์รเกิดการเรียนรู้ และการ
สร้างวัฒนธรรมสจุรติในองค์กรให้เป็นรูปธรรมตอ่ไป  



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                               

                                                                  (นางวารินดา  จู้ห้อง) 

                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


