
 

 

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กระทรวงศึกษาธิการ 

**************************************** 
  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ให้ความส าคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการ
บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สานักงาน ป.ป.ช.)  
 ในฐานะผู้บริหารของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ขอให้ค ามั่นในการบริหารงานว่า  
จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณธรรม   มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จ านวน ๑๐ ด้าน ดังนี้  
 ๑) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
  (๑) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสในการ  
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่าง  
เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อราชการทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว  
  (๒) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 ๒) ด้านการใช้งบประมาณ  
  (๑) หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดการแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณประจ าเดือนและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
  (๒) การเบิกจ่ายของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง  



  (๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบพัสดุ ของหน่วยงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
  (๔) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 
 ๓) ด้านการใช้อ านาจ 
  (๑) ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก 
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้
อ านาจ สั่งการให้ผู้ให้บังคับบัญชาไปท าธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
  (๒) มีกระบวนการบริหารบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 ๔) ด้านการใช้ทรัพย์สินของข้าราชการ 
  (๑) บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
  (๒) หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการทั้งการยืม-การคืน โดยบุคคลภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
  (๓) หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  (๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
  (๒) หน่วยงานมีการทบทวนนโยบาย หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
  (๓) หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๔) หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมไปถึงการน า 
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงในการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๖) คุณภาพการด าเนินงาน 
  (๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใส 
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
  (๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
  (๔) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
  (๕) หน่วยงานมีการบริหารงานด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ 



ส่วนรวมเป็นหลัก บุคลากรในโรงเรียน พิจารณาด าเนินการตามบทบาทหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 
 ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  (๑) หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านของทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและไม่ขับซ้อนและมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าวและ
เว็บไซต์สานักงาน https://www.thungsukla.ac.th/ 
  (๒) หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  (๓) หน่วยงานมีช่องทางรับฟังการติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/ 
การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
 ๘) การปรับปรุงระบบท างาน 
  (๑) บุคลากรของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการดีข้ึน 
  (๒) หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
  (๓) หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
  (๔) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 ๙) การเปิดเผยข้อมูล 
 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๔ ประเด็น คือ 
  (๑) ข้อมูลพื้นฐาน 
  (๒) การบริหารงานตามโครงสร้าง 
  (๓) ข้อมูลสารสนเทศ 
  (๔) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 ๑๐) การป้องกันการทุจริต 
 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยผลการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ 
  (๑) การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
  (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ให้บุคลากรในโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  พิจารณาด าเนินการตามบทบาทหน้าที่
โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

https://www.thungsukla.ac.th/


 
 

              (นางจันทร์ษา  ชัยวัฒนธีรากร) 

              ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The Official Declaration of Intent and Integrity on Administration 

by Thungsuklapittaya " Krungthai Anukroh" School 

 

 Thungsuklapittaya " Krungthai Anukroh" School focuses on administering  

its duties with integrity and transparency in accordance with the intentions of  

the Constitution of The Kingdom of Thailand of B.E. 2 5 6 0 ( 2 0 1 7) , the Official 

Information Act of B.E. 2 5 4 0 ( 1 9 9 7) , the National Anti-Corruption Strategy Phase 3 

( 2 0 1 7-2021) and the 10th National Government Policy "to promote good 

governance, anti-corruption and good conduct in the state of affairs in the public 

sector" , the Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance of B.E. 2 5 

4 6 ( 2 0 0 3 ) , the Proclamation of the Office of the Basic Education Commission re: 

The Rules of Public Service Ethics under the Office of the Basic Education Commission 

of B.E. 2552 (2009) dated August 31, 2009, the Integrity and Transparency Assessment : 

ITA Handbook of the fiscal year B.E. 2560 (2020) of the Office for National Anti-

Corruption Commission, and the Proclamation of the Secondary Education Services 

Area Office 39 on the Code of Ethics for Civil Servants to prevent conflict of interest 

among government officials dated December 29, 2015. 

 I would like to express my honest intentions on behalf of the director of the 

Thungsuklapittaya " Krungthai Anukroh" School, that encourages all government 

officers and personnel to work conscientiously, honestly, and effectively while 

protecting the interests of the state and providing fairness to all stakeholders. 

 All officers and I will work effectively with honesty and integrity. We are 

determined to protect the interests of the state and provide equality to people, 

teachers, and educational personnel impartially. I will administer my duties and 

responsibilities to the office with good governance that is anti-corruption making the 



Thungsuklapittaya " Krungthai Anukroh" School to be the most honest government 

office there is through the following processes: 

 1 . Perform all duties and responsibilities of all personnel by strictly following 

and  working under the law, and all related policies and regulations. 

 2 . Foster and raise utmost awareness on anti-corruption values, morality, and 

ethics in all systems discriminating against personal interests and benefits. 

 3. Reject corrupt behaviors and practices and repudiate all forms of corruption 

that cause social punishment that will result in the embarrassment of the personnel 

and the office. 

 4. Foster and raise general awareness of the disadvantages of corruption to all 

teachers, students, and personnel under the supervision of Thungsuklapittaya " 

Krungthai Anukroh" School. 

 5. Adhere to the following operational guidelines and cooperative activities: 

  5.1 Coordinate and cooperate with various agencies to implement 

The National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021). 

  5.2 Join the network of the Basic Education Commission and to prevent 

and suppress corruption with other offices. 

  5.3 Train and engage all Teacher and educational personnel on moral 

conduct, ethics, and in the surveillance and investigation against all forms of 

corruption. 

  5.4 Cooperate and collaborate with other agencies to prevent and suppress 

All forms of corruption to the best of our abilities. 

 I hereby declare that the above statements be acknowledged and practiced 

by all concerned personnel. 

 Announced this day of October 15, B.E. 2564 (2021) 

 

 

(Mrs.Jansa  Chaivattanateerakorn) 

Director of Thungsuklapittaya " Krungthai Anukroh" School 


