ประกาศโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
-----------------------------------------------โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นแก่
สังคมว่า โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จึงประกาศเจตจำนง ในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากร
ทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้ข้อปฏิบัติ
ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส : เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึง ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
๒. ด้านความพร้อมรับผิด : มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะ ถูกตรวจสอบ
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
๓. ด้านการปลอดจากการทุจริต : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเรียกรับสินบน
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะ
ดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน : กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน มี
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหาร
จัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒0 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเอกชัย คะษาวงค์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

Ban Paeng Pittayakom School Announcement
On Intent of Integrity on Administration of Ban Paeng Pittayakom School
-----------------------------------------------Ban Paeng Pittayakom School is committed to mission accomplishment under the
principle of good governance and acknowledges the importance of prevention and eradication of
corruption and misconduct, to enhance public faith and confidence that Ban Paeng Pittayakom
School is fundamentally an organization characterized by good governance.
I, as the principal of Ban Paeng Pittayakom School, hereby pledge intent to uphold
honesty, integrity, transparency, accountability, preparedness for responsibility, and opposition
against any and all forms of corruption in school administration. All personnel are advised to
strongly uphold honesty, integrity, morality, and anti-corruption practices, while performing their
duties in accordance with their missions, under the following guiding principles:
1. Transparency: disclosing information concerning organizational operations,
including procurement processes; allowing the public or stakeholders to engage in scrutiny, and
inaugurating an organized complaint management system;
2. Accountability: staying determined and conscientious to perform official
duties to their fullest efficiency in accordance with laws and proper proceedings and regulations,
taking responsibility on decision-making and management, and willing to accept any scrutiny to
reassure the public’s trust;
3. Anti-corruption: performing their duties with honesty and integrity,
refraining from abusing official position for personal benefit or soliciting bribery;
4. Organizational culture and morality: repudiating any and all forms of
corruption and refusing to avoid taking a concrete action against organizational corruption;
5. Morality: establishing structured, fair, justice-based and transparent,
standard practices for management of human resource, budget and delegation.
It is therefore announced and advised that it be followed accordingly.
Announced on this 20th day of May 2020
(Mr. Ekachai Kasawong)
Principal of Ban Paeng Pittayakom School

伴逄培挞雅控学校公告
伴逄培挞雅控
伴逄培挞雅控学校诚信行政管理意向
--------------------------------------伴逄培挞雅控学校
学校 有成功管理工作的承诺。根据使命善治重
根据使命善治重
视预防和打击腐败和不当行为，以在社会中建立信任和信心
视预防和打击腐败和不当行为，以在社会中建立信任和信心。
伴逄培挞雅控学校成为一个良好的治理组织
学校成为一个良好的治理组织。
我作为伴逄培挞雅控
伴逄培挞雅控学校的管理员,因此宣布了它的意图
因此宣布了它的意图,以
诚实、正直、透明和问责的方式管理 我们愿意承担责任，打击各种
形式的腐败，要求全体员工按照以下做法，诚实、正直、道德、
不腐败地履行使命：
一、透明度：披露有关机构运作的信息，包括采购信息。给人们
透明度：披露有关机构运作的信息，包括采购信息。给人们
一个机会或利益相关者参与审计并有明确的投诉管理制度
一个机会或利益相关者参与审计并有明确的投诉管理制度。
二、职责：立志依法办事
、职责：立志依法办事,正确方法负责决策和管理
负责决策和管理,并准备被
检查给人们信心。
三、廉洁奉公：诚实守信
廉洁奉公：诚实守信,不要利用您的职位为自己谋取利益或
不要利用您的职位为自己谋取利益或
索取贿赂。
四、组织中的道德文化：
、组织中的道德文化：不接受所有类型的腐败,,不忽视采取行
动制止组织中的腐败。
五、在本单位工作的道德方面：明确工作标准
在本单位工作的道德方面：明确工作标准,工作公平
工作公平。在
人事管理中提供公正和透明预算管理和作业。

特此通告和一般做法

(Mr.Ekachai Kasawong)
伴逄培挞雅控学校校长
2020 年 5 月 20 日

