ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
เรือ่ ง เจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา การพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ในการนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและต่อสาธารณชน ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่น ทำโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยดำเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในหน่วยงานรวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและประเทศชาติเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างยั่งยืน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลให้บุคลากร
ในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชั่น
4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร บริหารงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

Announcement of Suratpittaya School
Subject : Management intention of Suratpittaya School

.................................................
With the government formulating a national strategy on balancing and developing the public
management system in combating corruption and misconduct. It has established proactive anti-corruption
measures as an important strategy in preventing and suppressing corruption in the public sector. Including
developing mechanisms and systems to prevent fraud to be effective in accordance with the master plan under
the national strategy. The issue of anticorruption and misconduct, which is in line with the operational guidelines
of Suratpittaya School in developing and enhancing the moral and transparency in the operations of Suratpittaya
School. In this regard, Suratpittaya School therefore announces the good faith intent in the Suratpittaya School,
civil servants, and personnel in the affiliation. And public to manage the work with honesty in accordance with
the principles of good governance with transparency, accountability and responsibility to build confidence in
the society that, Suratpittaya School has an intention to combat corruption. Corruption of all forms and will
adhere to making Suratpittaya School an organization with morality and transparency. By proceeding as follows.
1. To perform work in every step in accordance with laws, rules and regulations in a complete and strict
manner, as well as encouraging personnel to work in accordance with the laws, rules and regulations specified.
2. Cultivate and raise awareness Anti-Corruption Values .Know how to distinguish their personal interests
and the common good. To instill a moral and anti-corruption consciousness in the organization, as well as to
have a strong internal balance. Efficient This will enable personnel in Suratpittaya School and the nation to
create a sustainable anti-corruption culture.
3. Do not accept corrupt behavior. And does not tolerate the corruption that causes social sanction
(Social Sanction) which will result in the personnel in Suratpittaya School to be ashamed or afraid to commit
corruption.
4. Commitment to work with fairness, honesty, speed and efficiency in accordance with the standards
of operation.
5. Aim to manage the work according to the principles of good governance. And jointly create a moral
culture in the organization Budget management with transparency, worthwhile, for the greatest benefit to the
government.

Therefore announced to be known by all means
Notified on the 11th day of October, 2021.

(Mrs.Phiengkae Chitjuy)
Director of Suratpittaya School

