
Announcement from Horpra School 

Regarding policy of Integrity Transparency Assessment without corruption 
 

****************************** 

 

  Constitution of the Kingdom of Thailand in 2017, Official Information Act in 1997, 

Royal Decree on Rules on Principles and Good Governance in 2003 and National strategy 

prevention and suppression of corruption Phase 3(2517-2021), set a vision that "Zero Tolerance & 

Clean Thailand", Government policy General Prayut Chan-o cha, Prime Minister 12 September 2014 

as Article 10. in the promotion of the administration of the government with good governance 

principles and the prevention and suppression of corruption and misconduct in the government 

sector, Office of the National Anti-Corruption Commission have stablished guidelines for the 

Implementation of the integrity and transparency assessment system of government agencies, to 

build confidence in the operation of morality and transparency. Verifiable by government agencies 

and good civil servants Horpra School would Like to request the moral and transparency policy 

without corruption. By promoting Support all civil servants and educational personnel to perform 

their duties with honesty and good governance. Together to protect the national interest and 

fairness to the people equally and equally to achieve those intentions. Therefore, the guidelines 

for civil servants and personnel in Horpra School shall comply and proceed as follows: 

  1. Raise awareness and instill values in the fight against corruption, including effective 

internal balancing 

  2. Manage and comply with good governance by focusing on the needs of the 

people with good, fast, correct, equal, and fair service 

  3. Identify personal and public interests by not accepting corrupt behavior that will 

cause social sanction—causing shame and fear of making a mistake or corruption 

  4. Not seeking personal benefits by rejecting bribes or conflicts of Interest 

  5. Promote to work in full compliance with the laws, rules, and regulations, by giving 

the opportunity for the stakeholder, school, and the public to participate in the operational 

inspection by broadcasting information and conducting activities in all forms 



  6. Establish communication channels, publicize to support operations as network 

partners Cooperation to prevent and suppress corruption by allowing the public to provide 

information, clues, or complaints through Horpra School 

  7. Consulting Suggestions for guidance Including monitoring and evaluation of the 

said cooperation to the full capacity If fraud is found, investigation will be conducted. And 

seriously disciplinary action against the corruption 

 

  Announcement 7 September 2022 

 

 

(Dr.Surachai Koonkaew) 

     Horpra School Director 

  



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหอพระ 
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

 

****************************** 
 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕00 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ท.ศ.๒๕๔0 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖o - ๒๕๖๔) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้
ว่า "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และนโยบายของรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อที่ ๑๐ ในด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ตลอดจนส านักงานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ให้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System : ITAS) ไว้ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
ของหน่วยงานราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี 

  โรงเรียนหอพระ ขอแสดงเจตจ านงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตตามหลักธรร
มาภิบาลที่ดี พร้อมร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าวจึงก าหนดแนวทางให้บุคลากรของโรงเรียนหอพระ ถือปฏิบัติและ
ด าเนินการดังนี้ 

  ๑. สร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการถ่วงดุลภายใน
ที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 

  ๓. รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ด้วยการไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต  อันจะ
ก่อให้เกิดการงโทษทางสังคม ท าให้เกิดความละอายและความกลัวที่จะกระท าผิดหรือการทุจริต 

  ๔. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นไปในลักษณะรับ
สินบนหรือผลประโยชน์ทับช้อน 



  ๕. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สถานศึกษา และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการ
ด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

  ๖. จัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในฐานะเครือข่าย
ความร่วมมือและปราบปรามการทุจริต โดยให้ประชาชนแชร์ข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่าน 
โรงเรียนหอพระ 

  ๗. ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความ
ร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มก าลังความสามารถ หากพบการทุจริตจะด าเนินการการสอบสวนและลงโทษทางวินัยกับผู้
ทุจรติอย่างจริงจัง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕65 
 

 
 

 (ดร.สุรชัย  คูณแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหอพระ 


