
 
 

ประกาศโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

 
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม มุ้งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้

ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่
สังคมว่าโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เป็นองค์กรณ์ธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนตราดสรรเสริญ
วิทยาคมจึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้  

๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
ในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่สามารถตรวจสอบไ ด้ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามความเหมาะสม และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ด ี

๒. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กำลังประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและซื่อตรง 
ต่อหน้าที่ 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริต  มีการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทั้ งโดยเจตนาและ
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  มีการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดขึ ้นในหน่วยงาน 
ข้าราชการและบุคลากร ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และละอายที่จะทำการทุจริตคอร์รัปชัน 
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิ
บาลและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่   ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 
(นายประวิทย์ นิยมนา) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 



 

 
Declaration of Intention 

“Intention of Tratsansernwittayakom School” 
 

Tratsansernwittayakom School Net focuses on managing the organization with good 
governance.  by focusing on the prevention and suppression of corruption and misconduct to 
build faith and convinced the society that Tratsansernwittayakom School It is an organization 
of good governance as an executive.  Tratsansernwittayakom 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, integrity and without corruption under the following policies. 

1. Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation of 
office tasks and procurement, provide opportunities for the general public of 
stakeholders to participate in this organization to 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 Secondary Educational Service Area office 
Chanthaburi Trat. 

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 assignment to ensure 
equitability and accountability.  

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. 
Given on July 1, 2021. (2564 B.E.) 

 
 

(Mr. Prawit Niyomna) 
Director of Tratsansernwittayakom School 


