
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

................................................................ 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการและ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้
โรงเรียนเป็นโรงเรียนปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี ้

1. ปฏิบัติงานทุกอย่างตามขั้นตอนทางกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างถูกต้องเคร่งครัด รับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจและบริหารงาน และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่กำหนด 

2. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการภารกิจต่างๆ ของโรงเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
4. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
5. ร่วมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักเรียนตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทุกรูปแบบ 
6. ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเป็นเครือข่าย

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
7. ร่วมกันดำเนินการอื ่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถ 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 
 
        

(นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน 

 



   
 
 
 

 

Announcement of Deebuk Phangnga Wittayayon School 

On the good faith in the administration of Deebuk Phangnga Wittayayon School 

………………………………………………………………………………………….. 

Deebuk Phangnga Wittayayon School committed to managing the organization with good 

governance.By focuses on preventing and suppressing corruption and misconduct in order to build the 

faith and believe. Trust in the bureaucracy and strengthen the moral system. 

I, as an administrator of Deebuk Phangnga Wittayayon School. Thus announce the intention to 

manage the work with honesty In accord with the principles of good governance, transparency. 

accountability and responsibilityand against all forms of corruption. To build confidence in the society 

that Deebuk Phangnga Wittayayon School has the intention to fight all forms of corruption and will strive 

to make the school to be a sustainable corruption free school. It will perform the following actions. 

1.Follow all legal procedures, rules and regulations strictly. Responsible for decision making and 

management. To encourage personnel to comply with the law rules and regulations. 

2. Disclosure Carrying out various missions of school and the procurement. Provide opportunities 

for those who have stakeholders take part in the audit. And has a clear complaint management system. 

3. Perform duties with integrity. Do not use the function of the duty for self-benefit. 

4. Do not accept corrupt behavior. And do not tolerate any form of corruption. 

5. Co-create and instill awareness among personnel and students to recognize the harmful effects 

and to resist all forms of corruption. 

6. Co-create communication channels, disseminate and publicize. Make anti-corruption campaign 

and to be a network to prevent and suppress corruption. 

7. Jointly take any other action in the prevention and suppression all forms of corruption by 

unlimitedly capacity. 

 Announced accordingly 

 

    Announced on 15th November 2020. 

 

 

(Miss Orasa Sereewong) 

Director of Deebuk Phangnga Wittayayon School 


