
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

เรื่องเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
_____________________________________  

  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่  สังคมว่า
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  จึงขอ
ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อม  
รับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความ  
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้  

  1. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ      
จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน  

  2. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ เพ่ือให้  
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน  

  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย ที่จะ
ด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน  

  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คือ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็น 
ธรรมในการปฏิบัติงาน อ านวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ  
งบประมาณ และการมอบหมายงาน  

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 

        ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
              (นายไพบูลย์ พวงเงิน)  
            ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 



 

 

 
Announces Office of  Thungsaliamchanupatham School  

Good intentions in administration. 

___________________________________  

  Thungsaliamchanupatham School Focus on corporate governance. Governance with 
emphasis on the prevention and suppression of corruption and misconduct. To build faith and 
believe the society that the Office of Thungsaliamchanupatham School. Corporate Governance as 
an Executive Office of Thungsaliamchanupatham School. We would like to announce our intention 
to manage our business with honesty. Honestly transparent can check we are responsible for all 
types of fraud and corruption. Everybody is committed to the mission with honesty, integrity, and 
corruption-free under the following policies.  

  1. Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation of 
official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to 
participate in OPSE’s inspection, and establish a precise administration and management system in 
dealing with complaints.  

2. Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
Regulations, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when 
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 
Credibility from the general public.  

3. Corruption-free: We intend to carry out our tasks honestly and refrain from using our 
positions for personal benefits such as bribery or special perks.  

4. Organizational Culture and integrity: We will not tolerate any forms of corruption and 
will put an end to any corruption found in our organization.  

 

 

 

 



5. Organizational Work Ethics: We will set up concise performance standards and Systems 
relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure Equitability and 
accountability.  

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved  

      

       Given on November 1st, 2020 
 

 

 

(Mr. Paiboon  Puangngern)  

  School Director of Thungsaliamchanupatham School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thung Saliam Chanupatham 学校 

关于Thung Saliam Chanupatham学校行政中的廉洁精神的公告 

 

Thung Saliam Chanupatham学校致力于创造运行良好的组织机构，重视预防、制

止腐败行为和不端行为，让社会信任Thung Saliam Chanupatham学校，相信Thung 

Saliam Chanupatham学校是一个管理良好的组织机构。因此，Thung Saliam 

Chanupatham学校将秉承透明公开、忠诚廉洁的精神来管理学校，监察同时负责任地制

止任何形式的腐败。所以，希望每位员工以诚信道德为本，恪守使命，并杜绝以下政

策之下的腐败行为： 

1. 透明，即公开单位执行任务中的信息，包括采购、聘用信息，让公众或

相关人员有机会参与检查，并有明确的投诉管理制度。 

 

2. 负责，即致力于依法依规高效履行公务，采用方法正确，对决策和管理

负责，并随时能够接受检查，让公众对Thung Saliam Chanupatham学校有信心。 

 

3. 杜绝腐败行为，即忠诚廉洁地履行职责，不利用职位为自己谋取利益或

接受贿赂。 

 

4. 机构的道德文化，即不接受所有类型的腐败，有所作为，采取行动制止

机构内的腐败。 

 

5. 机构的工作道德规范，即制定明确的绩效标准并公平地执行，在人事管

理、预算管理和工作提交中贯彻公正、透明的理念。 

 

特此公布，望周知，并认真执行。 

公布于2020年11月1日 

 

 

(派本·蒲旺恩 先生) 

Thung Saliam Chanupatham 学校校长 


