
 
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

เรื่อง  เจตจ านงในการบริหารงาน 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

----------------------------------------------- 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้านคุณธรรม  และความโปร่งใสตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการภาครัฐก าหนด 
ให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  และตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเพื่อ
สร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ขอแสดงเจตจ านงในการบริหารงานราชการตาม
กฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นนโยบายแนวปฏิบัติ ส าหรับ
บุคลากรดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
1. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ

ด าเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 

2. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3. บุคลกรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ 
2. ด้านการใช้งบประมาณ 

1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 

2. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ภายในโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามข้อเท็จจริง 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  
ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 
 



 
3. ด้านการใช้อ านาจ  

1. ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
4.ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 1. บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
 2. หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
5. ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต 
 1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการต้านการทุจริต 
 2. หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. หน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน 
 5. หน่วยงานน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
6.ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใส เป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ
คนอ่ืนๆ 
 3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บริการอย่างตรงไปตรงมาไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
 5. หน่วยงานมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 1. หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและไม่ซับซ้อน และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 2. หน่วยงานมีการเยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 
 3. หน่วยงานมีช่องทางการรับฟังการติชมหรือรับฟังความคิดเห็น 
 4. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต 
8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 2. หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ให้ดีขึ้น 
 3. หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน ให้สะดวก รวดเร็ว 
  



 
 
 
4. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 5. หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. การบริหารงาน 
3. การบริหารงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. การส่งเสริมความโปร่งใส 

10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 

1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 
ให้บุคลากรในโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ  

โดยเคร่งครัด 
 
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
 
 
 
   (นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
Announcement of Thungsaiwittaya School 

Purposes of the Administration 
The Secondary Educational Service Area Office 41 

------------------------  

 Thungsaiwittaya School prioritizes the administration on morality and clarity 
according to the purposes of the Constitution of the Kingdom of Thailand (B.E. 2560 (2017)), 
National Anti-Corruption Strategy Phrase 3 (2017 - 2021), and the Government’s policy 10: 
Support for Official Administration, Good Governance, and Anti-Corruption and Misbehaving 
of the government that determine to root the values of morality, ethics, and consciousness 
of public servants’ honor and honesty, as long as the efficient government’s administration 
in order to deter corruption and misbehaving of the government for every level of the 
public servants, and to respond the needs, altogether with facilitate the clients to create 
their trust for the official administration. 
 I, as the administrator of Thungsaiwittaya School, have the will to administrate the 
legal official tasks with honesty and clarity according to the good governance in order to 
show the personnel policies and guidance as follows: 
 1. Operation Aspects 
    1. The Organization’s personnel operates accordingly to the standards with 
clarity. Operate as the determined method and duration strictly and equally whether for the 
common clients or the personal acquaintances. 
    2. The Organization’s personnel operates with commitment, full potential, and 
responsibility. 
    3. The Organization’s personnel never demands money, properties, or any 
privilege. 
 2. Budget Usage Aspects 
    1. The Organization reveals the record of budget usage, plans and publishes the 
record annually, spends the organization’s budget worthily as the standards, and does not 
benefit own self or personal acquaintances. 
   2. The disbursements of Thungsaiwittaya School such as overtime payment, 
official travel expense, etc., are paid according to the facts.  
   3. Purchasing and hiring, and parcels checking process of the organization are 
conducted with clarity, and can be investigated. 

  



 

 

 4. The organization’s personnel is able to be the part in the investigation of 
Organization’s budget usage to prevent the benefit for some entrepreneur. 

              3. Authorization Aspects 
          1. The commanders assign the tasks, evaluate the results of the operations, and 
select the personnel to be obtained any privilege fairly without discrimination. 

    2. The organization has clear personnel administration without the benefit for 
some groups or personal acquaintances. 

 4. Corruption Resolution Aspects  
    1. The organization’s personnel does not take any official’s properties as 
personal or to the others. 
    2. The organization has clear and convenient permission request process for 
borrowing the official’s properties. 
    3. The organization has the supervision and investigation of the official’s 
properties usage. 

 5. Anti-Corruption Aspects 
    1. The highest rank administrator prioritizes the anti-corruption. 
    2. The organization reviews the organization’s anti-corruption policies or 
measures for their efficiency. 
    3. The organization publishes the plans for deterrence and anti-corruption. 
    4. The organization has the process to watch and investigate the corruption 
within. 
    5. The organization brings the investigation results into the development for 
corruption prevention. 

 6. Operation Quality Aspects  
                  1. The organization’s officers provide the service as the standards and clarity 
according to the determined method and duration. 
    2. The organization’s officers provide the service equally without discrimination. 
    3. The organization’s officers provide information of the operation directly 
without concealment or distortion.  
    4. The organization’s officers never demand money, properties, or any privilege 
in exchange for their operation. 
 
 
 



 
 
    5. The organization operates with consideration on the benefit of the people 
and public mainly. 

 7. Communication Efficiency Aspects 
    1. The organization reveals information to the public through many channels 
that can be accessed easily and uncomplicatedly with updated information. 
    2. The organization publishes its workings. 

    3. The organization has the channel(s) to receive feedbacks or opinions. 
    4. The organization has the channel(s) to receive the complaints on corruption. 

 8. Working System Development Aspects 
    1. The organization’s officers develop the quality of their operation.  
    2. The organization develop its operative method and process to be better. 
    3. The organization brings technology into its operation for convenience. 
    4. The organization gives chances for the clients or stakeholders to participate in 
the development for its operation. 
      5. The organization develop its operation for more clarity. 

 9. Information Reveal Aspects 
    The organization publishes information on the website to reveal its information 
to the public in 5 topics as follows: 
   1. General information 
   2. Administration 
   3. Budget management 
   4. Administration and human resource development 
   5. Clarity support 
            10. Corruption Prevention Aspects 
   The organization publishes updated information on the website to reveal its 
operative information to the public in 2 topics as follows: 
   1. Operation to prevent corruption 
   2. Internal measures to prevent corruption  

Let the personnel of Thungsaiwittaya School operate as the policies and guidance 
strictly. 

             Announced on   14 August 2020 

(Mr. Surasith Lapinsri) 
Director of  Thungsaiwittaya School 

 


