
 

ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม 

เร่ือง เจตจจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนมหรรณพาราม 

 โรงเรียนมหรรณพาราม มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การ อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ ความส า คัญ

กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้าง ความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สาธารณชน 

ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมหรรณพาราม ขอให้ค ามั่นในการบริหารงานตามภารกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต  

ยึดมั่นหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติปฏิบัติและด ารงตนอยู่ ด้วยความ 

มีเกียรติและศักด์ิศรีของการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง 

ในการด าเนินชีวิต ทังงนีง  ขอให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมหรรณพารามทุกคน ได้ยึดมั่นในหลักการนีง 

และตระหนักไว้เสมอว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของชาติ เพื่อให้การบริหาร

ราชการและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงก าหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ 

ดังนีง 

 ๑. ด้านความโปร่งใส ด าเนินการจัดซืงอจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขังนตอนและเปิดโอกาส  

ให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารในการด าเนิน กิจกรรมทุกรูปแบบ 

 ๒. ด้านความรับผิด ปฏิบัติงานทุกขังนตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 

ตลอดจน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดพร้อมรับผิดชอบ ต่อการ

ตัดสินใจและการบริหารงาน 

 ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มุ่งตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ บริการรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 

 ๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร มุ่ งสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต มีมาตรการเด็ดขาด 

ในการลงโทษ ผู้กระท าการทุจริต 

 ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ  

ยึดคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม 

 ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้รับบริการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโรงเรียนมหรรณพาราม 

   

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

       ว่าที่ร้อยตรี 

                                         (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
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A Declaration of Intent to Administrate Mahannaparam School 

With Honesty & Integrity 

 

 Mahannaparam School intends to conduct its organizational management and administration 

system with governance. With a heavy focus on preventing and eliminating corruption and misconduct, this 

Office wishes to build credibility from the society as an organization adhering to the principles and 

standards of good governance. As the leader of Mahannaparam School, I would like to announce my 

intention to administrate this organization in an honest, transparent, accountable and responsible manner 

whilst fighting against all forms of corruption. As such, I urge all personnel to perform their duties with 

dedication, honesty and integrity by refraining from corruption and adhering to the following principles: 
 

1) Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation of official 

task and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to participate in 

Mahannaparam School's inspection, and establish a precise administration and management system in 

dealing with complaints. 

2) Accountability:  We intend to carry out our task efficiently, abide by laws and regulations,  

follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when making decisions, white 

operating relevant administration and management systems, to gain credibility from the general public. 

 3) Corruption-free: We intend to carry out our task honestly and refrain from using our positions 

for personal benefits such as bribery or special perk. 

 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 assignments to ensure equitability and accountability. 

 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 

 

 

Given on July 13, 8.E.2565 (2022) 
 

                                            Acting Sub Lt. 

 (Chalermraj  Tingaoum)

      Director of Mahannaparam School 
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