
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

------------------------------------------------------- 

                ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริม
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติการข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า
ด้วยด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส านักงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื อน
ส านักงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessmeat : ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจิต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ได้ศึกษาและบริหารงานซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม
รับผิดชอบ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด 
จะต้องตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติ
ตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ตาม 5 ความรับผิดชอบของตน เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณา
ปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม ข้าพเจ้าของแสดงเจตจ านงในฐานะรองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

  ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงแก่เพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็ม
สติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท า สิ่งใดควร
งดเว้น เพื่อให้งานท ากระท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน และร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5  

                               (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 



 
 
 

The Announcement of Triamudomsuksa Pattanakarn Udonthani School  
Topic: The True intention to administering of Triamudomsuksa Pattanakarn Udonthani School 

____________________________________________________ 
According to the Office of the Basic Education Commission has been focusing on administering 

with integrity and transparency under the policy of the present prime minister, Mr. Prayoot Chan o-cha, 
on 12th September 2004, in promoting and administering the country with good governance for the 
trust of the bureaucracy, strengthening the morality and preventing corruption and misbehavior in the 
government section according to the Civil Service Code of Ethics B.E. 2552,the manual of the 
Regulations of the Office of the Commission Basic Education Institutions on Ethics of Government 
Officials, Office of Basic Education Institutions, B.E. 2552 Civil Service Ethics, The Integrity and 
Transparency Assessment: (ITA) of the National Anti-Corruption Commission (NCC) and the Office of 
Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC). Triamudomsuksa Pattanakarn Udonthani School has 
studied and managed comprehensively, readiness and transparent responsibilities, communication within 
the government agencies and believe that the behavior of government officials and all personnel must 
response the needs of society reliably and all government officers must act with dignity while on duty 
responsibly to compare with their practice and consider improving their own behavior appropriately.  

Me, Mr. Surachai Thongthip, intending as deputy director acting in the position of director of 
Triamudomsuksa Pattanakarn Udonthani School, gets ready to encourage and support all government 
officials and personnel under work with integrity. There is transparency in operating efficiency and 
effectiveness to protect the interests of the state and provide fairness to the people equally. 

On behalf of the administrators, teachers, educational personnel and students of Triam Udom 
Suksa Pattanakarn Udonthani School will perform administrative duties in the Office of Public Sector 
Anti-Corruption Commission with awareness, responsibility that exists, intelligence, ability ,honesty 
,integrity and what the right or wrong should be done or avoided, so that the government agency will 
get the most of the work done effectively by adhering to the principles of good governance in the 
administration and will stand firm against all forms of corruption This is for the best interest of the 
people. and unite to do good deeds for Thailand. 

Hereby announced to be acknowledge and practiced by all involved 
Announced on June 1st, 2022 

                  (Mr.Komsan  Thankangsui) 
Director of Triamudomsuksa Pattanakarn Udonthani School 
 

 


