
 
ประกาศโรงเรยีนมธัยมศกึษาจฬุาภรณ ์

เรื่อง เจตจาํนงสจุรติในการบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมศกึษาจฬุาภรณ ์
********************************************************************** 

 โรงเรยีนมธัยมศกึษาจฬุาภรณ ์มีความมุ่งมั่นในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดย
ใหค้วามสาํคญักบัการปอ้งกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ ในฐานะผูบ้รหิาร 
สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษานครศรธีรรมราช ขอประกาศเจตนารมณว์่า จะ
บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้พรอ้ม
รบัผิดชอบ เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่สงัคมว่า โรงเรยีนมธัยมศกึษาจฬุาภรณ ์มีเจตจาํนงต่อตา้น
การทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบและจะยดึมั่นทาํใหโ้รงเรยีนมธัยมศกึษาจฬุาภรณ ์เป็นองคก์รธรร
มาภิบาลและความ 
โปรง่ใส โดยดาํเนินการ ดงันี ้

๑. ปฏิบตัิงานทกุขัน้ตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัอย่างครบถว้น เครง่ครดั 
ตลอดจนส่งเสรมิใหบ้คุลากรปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด 

๒. ปลกูฝังและสรา้งความตระหนกัรู ้ค่านิยมในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั รูจ้กั
แยกแยะประโยชนส์่วนตนกบัประโยชนส์่วนรวมใหไ้ด ้เพ่ือปลกูฝังจิตสาํนกึในดา้นคณุธรรมและ
ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดลุภายในท่ีเขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ ซึง่
จะทาํใหบ้คุลากรในโรงเรียนมธัยมศกึษาจฬุาภรณ ์เกิดวฒันธรรมการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
อยา่งยั่งยืน 

๓. ไมย่อมรบัพฤติกรรมการทจุรติคอรร์ปัชนั และไม่ทนต่อการทจุรติท่ีก่อใหเ้กิดการลงโทษ
ทางสงัคม (Social Sanction) อนัจะส่งผลใหบ้คุลากรในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจฬุาภรณเ์กิดความ
ละอายหรอืความกลวัท่ีจะกระทาํการทจุรติคอรร์ปัชนั 



๔. มุ่งมั่นปฏิบตัิงานดว้ยความเป็นธรรม ซ่ือสตัย ์สจุรติ รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ เท่าทนั
ต่อพลวตัของการทจุรติและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 

๕. มุ่งบรหิารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและรว่มกนัสรา้งวฒันธรรมคณุธรรมใหเ้กิดขึน้ใน 
องคก์รและจะบรหิารงบประมาณดว้ยความโปรง่ใสคุม้ค่า ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ทางราชการ 
และพรอ้มแสดงความรบัผิด หากการปฏิบตัิงานของสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
นครศรธีรรมราช ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสงัคมโดยรวม 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นางสาววิภาดา  ขนุทองจนัทร)์ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนมธัยมศกึษาจฬุาภรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Declaration of Mattayomsuksa chulaphon School  

Subject: on Intent of Adminitration of Mattayomsuksa chulaphon School 
********************************************************* 

 The Secondary Educational Service Mattayomsuksa chulaphon School is 
committed to the administration to fulfill the mission with good governance by giving 
importance to the prevention and suppression of corruption and misconduct. As an 
executive of Mattayomsuksa chulaphon School announced that. To manage the 
business with honesty in accordance with good governance, transparency and 
accountability, to build confidence in the society, the Secondary Educational has anti-
corruptionintent and will adhere to the Secondary Educational Service 
mattayomsuksajulaphon school as the good organization governance and transparency. 
 1. Perform all procedures in accordance with the laws, rules and regulations 
strictly andencourage the personnel to comply with the laws, rules and regulations full 
stop 

2. To educate conscience and be aware of value in anti - corruption corruption. 
The personnel concerned are made to realize how to distinguish personal and public 
interests. Consciousness and virtues are to be developed in the personnel concerned. 
The personnel of Mattayomsuksa chulaphon School are to be aware of the adverse 
effects of corruption on their organization in particular and the country as a whole full 
stop 

 



3. To Decline to accept corrupt behavior and refuse to the corruption that causes 
social sanction, which would result in shame or fear of corruption toward the personnel 
Mattayomsuksa chulaphon School 

4. To Commit to work with fairness, honesty, speed and efficiency. The dynamics 
of corruption and compliance with standards in the workplace; 

5. Manage based on good governance, and cooperate to create a moral culture 
in the organization. Moveover manage with good faith and effectiveness, for the benefits 
of the government and be responsible if the performance of Mattayomsuksa chulaphon 
School  is  affected to the loss of society. 
 

Announcement  made on 13 June , 2022 
 

 
( Wiphada  Khoonthongchan ) 

Director of Secondary Educational  Mattayomsuksa chulaphon School 


