
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 

…………………………………………………………………………… 
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการองค์กรภายใน ให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยให้
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อและศรัทธาแก่สังคมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ว่าโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จึงขอประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ ขอให้
บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้
นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง เปิด
โอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จดัการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒) ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือ มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงานและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 

๓) ด้านความปลอดจากการทุจริต คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย ที่จะ
ด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

๕) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คือ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงาน อ านวยความยุติธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน 
 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
    (นางสาวทัศนา   จรจวบโชค) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 



 
 

Announcement of Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School  
Transparency Act of Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School 

…………………………………………………………………………… 
  Wat Bangkapom ( Konglabyingprachanusorn)  School, Samut Sakhon and Samut 
Songkhram Secondary Education Area places emphasis on its accountable and transparent 
organizational management and administration system.  The school highly prioritizes the 
prevention and elimination of corruption and misconduct to build credibility and trust to the 
society at large. It also aims to adhere to the principles and standards of good governance.  As 
the director of Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School, I would like to announce my 
intention to administrate the school in an honest, transparent, responsible and accountable 
manner while fighting against all forms of corruption. As such, all personnel are urged to perform 
their duties with dedication, honesty and integrity by refraining from corruption and adhering to 
the following principles: 

1) Transparency: To reveal information regarding the implementation of official tasks and 
procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to participate in Wat 
Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School’s inspection and management system in dealing 
with complaints. 

2) Accountability: To be determined to perform official duties tasks efficiently, abide by 
laws and regulations, follow the work process, and take responsibility and accountability when 
making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 
credibility from the general public. 

3)  Corruption- free:  To carry out our tasks honestly and refrain from using our positions 
for personal gains such as bribery or special perks.  

4) Organizational Culture and Integrity: Do not tolerate any forms of corruption and will 
put an end to any corruption found in our organization.  

5)  Organizational Work Ethics:  To determine clear performance standards and systems 
related to management of personnel, budget and job assignments to ensure equitability and 
accountability.       
   
  Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. . 
   

Announcement date 1st September, 2021 
 
 

    (Miss. Tasana Jornjuabchok) 
   Director of Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School 


