
ประกาศโรงเรียนกะปงพิทยาคม

เรื่อง เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

****************************************************************

โรงเรียนกะปงพิทยาคม มุ่งเน้นท่ีจะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้

ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อม่ันแก่

สังคมว่า โรงเรียนกะปงพิทยาคมเป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนกะปงพิทยาคมจึงขอ

ประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ

และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งน้ีขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้

๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซ้ือ จัด

จ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร

จัดการเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจน

๒. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือ มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย

ระเบียบ วิธีการท่ีถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อโรงเรียนกะปงพิทยาคม

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าท่ีเอื้อ

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย ท่ีจะ

ดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน

๕. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน คือ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมีความเป็น

ธรรมในการปฏิบัติงาน อํานวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ

งบประมาณ และการมอบหมายงาน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวจันทนา แก้วมุกดา)

ผู้อํานวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม



Kapong Pittayakom School Focus on managing the organization with good

governance by focusing on the prevention and suppression of corruption and misconduct to

build faith and believe in society that Kapong Pittayakom School is a good governance

organization as an administrator. Kapong Pittayakom School hereby declares its intention to

operate with honesty and transparency. can be audited, ready to be responsible and against

all forms of corruption All personnel are requested to be committed to performing their

duties with honesty. Be virtuous and free from corruption under the following policies:.

1. Transparency is the disclosure of information about the mission of the agency. including

purchasing information Procurement provides opportunities for people or stakeholders to

participate in the audit. and has a management system Handle clear complaints.

2. Responsibility is the determination to perform official duties at full efficiency under the

law. regulation, correct method Responsible for decision making and administration and

ready to be examined in order to People have confidence in Kapong Pittayakom School.

3. Free from corruption is to perform duties with honesty. Not a favorable position Benefit

yourself or accept bribes.

4. The moral culture in the organization is not to accept all types of corruption and does

not neglect to Take action to stop corruption in the agency.

5. The moral aspect of working in the work unit is to set a clear standard of performance

with a sense of integrity. morality in work Provide justice and transparency in personnel

management. Management Budget and assignments.


