ประกาศโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
…………………………………………………………………………………
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบาย
ของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
จรรยาบรรณข้ า ราชการสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พ.ศ. 2552 ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA ) ของสำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน
ป.ป.ท.)
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจะดำเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้ างความตระหนักรู ้ค่ า นิยมในการต่ อต้ านการทุจริต แยกแยะประโยชน์ส ่ว นตนกั บ
ประโยชน์ส่วนรวมสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานรวมถึงมีการตรวจสอบภายในที่
เข้มแข็งมีประสิทธิภ าพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนลานทรายพิทยาคมตระหนักถึงผลร้ ายของการทุจริตต่อ
หน่วยงานราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
4. โรงเรียนลานทรายพิทยาคมประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามก าร
ทุจริตร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
5. โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
ดำเนินการด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการ
มอบหมายงาน

๖.โรงเรียนลานทรายพิทยาคมร่วมกันดำเนินการในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างเต็มกำลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

Announcement of Lansaiphitthayakhom School
Good intentions in administration.
…………………………………………………………………………………………
LansaiPhitThayaKhom School Secondary Educational Service Area Office Surin emphasizes
the administration with faith, virtual and transparency under the policy of Secondary Educational
Service Area Office Surin and Prime Minister General Prayuth Chanocha which was given on
September 12th, 2014. LansaiPhitThayaKhom School has the preventing and suppressing plan for
corruption under Office of the Basic Education Commission. The plan covers the transparency,
the liability, the honesty in working, the virtual culture, the virtual in companies, the
communication and the confidence in the behavior of all of the government officials. The all
officials must serve the social needs. They must be trusted and believed by the people. They
must have good behavior.
The staff of Lansaiphitthayakhom School and I promise we administrate this organization
with faith, equality and transparency. And we promise we will be against corruption. We will make
our school be clean without corruption like this
1. We intend to carry out our tasks efficiently and to obey all rules.
2. We intend to carry out our tasks honestlyand to aware all kinds of corruption.
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 . Lansaipitthayakom School to join Office of the Basic Education Commission and
Secondary Educational Service Area Office Surin to be against and suppress corruption.
5 . Lansaipitthayakom School organizational Work Ethics: We will set up concise
performance standards and Systems relating to management of personnel, budget and job
assignments to ensure Equitability and accountability.
6. Lansaipitthayakom School to participate other ways of preventing and suppressing
corruption
Therefore announced in general
Announced on May 17th, 2022
(Mr. Thossaporn Sompan)
School Director of Lansaipitthayakom School.

