ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
-----------------------------------------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรม
และความ โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2552 คู่มือการปฏิ บัติตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2559- 2562 (ระยะ 4 ปี ) ซึ่งครอบคลุม
ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติง าน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร ด้านคุณธรรม การทางาน ในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความ
ประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจ ะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
ให้เหมาะสม
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานง ในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่พร้อมจะส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ มอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจานง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่
จะตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด
รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทาสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทาปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานแ ละจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทาดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในนามผู้บริหารทุกระดับของ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะบริหารงานด้วยความซื่อ สัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
และจะยึดมั่นทาให้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการดังนี้
1.
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จั กแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรใน โรงเรียน
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเกิดความละอายหรือความกลัว
ที่จะทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานกับสานักส่วนกลางแ ละ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ควา
มรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
5.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564 ) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จ ริยธรรม แก่ผู้บริหาร
ในส่วนกลาง ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.5 ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงกา รติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานความร่วมมือดังกล่าว
5.6 ปลูกจิตสานึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.7 ร่วมกันดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

The Annoucement of Wiangchiangrungwittayakom School
Title “Intention on Integrity in the Administration of Wiangchiangrungwittayakom School
________________________
The office of the Basic Education Commission pays attention to the
importance of the ethical and transparent management in accordance with (Prime Minister
General Prayut Chan-o-cha) date September 12, 2014(B.E.2557) Regarding the promotion of
the national management with good governance along with the prevention of corruption in
the government section based on the ethical concerns according to the performance
standard of Wiangchiangrungwittayakom School as well as the manual of integrity and
transparency assessment (ITA) of the state agencies of the Office of the National Counter
Corruption Commission and the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission.
Wiangchiangrungwittayakom School realizes and implements the practical
plan on the prevention and suppression of corruption in the 3-year plan (2020-2022)
covering the issues on transparency, readiness for wrongdoing acceptance, and corruptionfree performances, the organizational ethics and morality, of agency and the interal
communications to ensure the behaviors of all officials and personnel under
Wiangchiangrungwittayakom School. This is going to meet the needs of society and to
become trustful agency for the people in society and to expect that all officials concerned
in Wiangchiangrungwittayakom School will behave themselves with reputation of their
performances based on their responsibilities compared to the standard performance in order
to take into consideration to improve their further performances.
I, as the administrator of Wiangchiangrungwittayakom School, intend to
promote and support all officials and personnel under Wiangchiangrungwittayakom School
to perform their tasks with morality and transparency toward efficiency and effectiveness to
be ready to maintain the state benefits along with justice of Thai people with quality and
equality.
I would like to announce my intention to all government officials. I will
perform administrative duties in the prevention and suppression of corruption in the public
sector by realizing and realizing the responsibilities that are available, you will be willing to
perform your duties with full of wisdom, competence, honesty, accuracy, and with

mindfulness, realize what is wrong and should abstain to do the job is free of damage and
most beneficial. It is based on good corporate governance and will stand against all forms of
corruption for the benefit of the people and do good to our royal family by doing the
following:
1. Perform all procedures in accordance with the laws, rules and regulations strictly
and encourage the. personnel to comply with the laws, rules and regulations.
2. Instill and raise awareness values in corruption against Identify your own interests
and interests to cultivate a sense of moral and prevent corruption in the agency.
3. Not accept corrupt behavior. It is not tolerant of corruption that causes social
sanction, which will result in the staff of Wiangchiangrungwittayakom school shame or fear
of corruption.
4. Instill the consciousness of the learners of the institution. Recognize bad effects
and fight against corrupt corruption.
5. Guidelines for Co-operation and Activities
5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the National Strategy
for Prevention and Suppression of Corruption, Phase 3 (2560 - 2564)
5.2 Co-ordinate cooperation to join the anti-corruption network with the
Office of the Basic Education Commission, Office of Educational Service Area
5.3 Contribute knowledge about the ethical and moral guidelines to
management and educational personnel. To participate in disseminating anti-corruption
campaign It is a network of anti-corruption.
5.4 Jointly develop communication, publishing and public relations channels,
support the implementation of the anti-corruption cooperation network.
5.5 Organize knowledge on the national strategies concerning the prevention
and suppression of corruption in Stage 3 (2017-2021) on the guidelines on the promotion of
morality, ethics for the teachers who take part in the implementation on educational
management at all levels together with the cooperation to obtain knowledge and
understanding as well.
5.6 Provide advice and suggestions include monitoring and evaluation of such
cooperation.

5.7 Undertake all other actions in the area of corruption prevention and
control in all capacities.
Announced for being taken into consideration accordingly,
August 14, 2020

(Mrs.Yupinporn Wongchai)
Administrator of Wiangchiangrungwittayakom School

帕耶孟莱中学
关于 “清容中学廉洁办公要求”的通知
…………………….…………………..……………
清容中学十分中视（总理:巴向·占洼差）在 2014 年 9 月 12 日提出的:
有职业道德、莱洁办公，防止打击国家行政人员贪污腐败违法犯纪行为的政
策方针。2009 年国家公务员职业道德考核指导方针:提倡国家行政、公务员
秉公办事、遵纪守法,防止贪污腐败。在国家反贪局反负委员会(简积 ป.ช.ช.)和
防止公职人员贫污腐败办公室(简称:ป.ป.ท.)制定的《国家公务员职业道德光考
核及公家公职人员廉洁办公手册《Integrity and Tansparency
Assessment:ITA》指导下考核清容中学工作人员的职业道德防止;工作中徇私
舞弊,贪污受贿行为的发生。
清容中学认真学习,深入体会了国家防止和打击国家行政人员贫污腐败
违法犯纪行为的政策方针”，并制定了“涵盖工作上廉洁办公、有责任心、
远离腐败”。在系统的部树立良好工作气氛，而在工作单位上树立正气,抵制
不正之风。每个公务员的行为举止不能有损国家公务员的形象。在认真负责
地对待自己的工作，同时不断地提高个人的思想觉悟，做一个计社会信得
过，受到的人民的可靠。
本人以清容中学主任的名义保证:支持、提倡每一位中公职人员、
作人员：讲职业道徳、廉洁本公、透明清晰、高质量、高效率地工作而维扩
国家的利益。从始至终公正和公平的对待人民人民。
本人对每一位公务员同事保证:本人将白觉地履行自己的职责,认真地执
行国家的反腐反贪政策；人将清廉,公正地尽自己的全力做好白己的工作,
努力做到“鞠躬尽瘁死而后己”。认真、刻苦办好清容中学的每一件事。为
了国家的最高利益和表达对国父敬祟之心。
本人以清容中学的领导名义保证:按国家行政人员诚实可信,廉洁,经得
起考验，抵制各种形式的贪污腐败,坚决把清容中学建设成一个长期纯洁的、
无贪腐的国家行政单位。
貝体的措施如下:
1.严格的实施国家的各项法律和规章制度。提倡和监督每一个员工按国
家的各项法律,规章制度办事。
2.树立抵制贪污腐败的价值观,公私分明。把单位建立成:一个内部健康
闲结,工作能力強。一个共同的白觉地抵制贪污腐败的社会价值观。让清容中
学每一个员工从分地认识到贪污腐败，并了解对国家带来的危害,使之形成抵
制贪污腐败的文化。

3.不接受贪污受购的行为,对贪污腐败给单位和社会上带来负面影啊
（Social sanction），采取零容忍。在清容中学的每一位员心中，要有贪腐
的羞耻感和抵制感。
4. 清容中学所属的每一位学生认识到贪污腐败的危害和树立抵制贪污
腐败的观念。
5.争取各方合作的办法及思路:
5.1 联系各单位争取合作实施国家的抵制和打击贪污腐败战略活动。
5.2 联手收集资料和研究分析防止和打击贪污腐败。
5.4 宣传讲解国家的防止和打击贪污腐败略的知识要点,特別是各教育
机构的负责人。工作人员要有职业道德、社会公德、服务
众的指导思想。传输他们防止贪腐,反贪监察各种知识。让他们更好地配合国
家的防止和打击贪污腐败战略，实施以及更好地争取到学生、家长和普通民
众的合作,让更多的人参加到防止和打击贪污腐败的战斗中来。让他们成为抵
制和打击贫污腐败网络中的一员。
5.5 给各合作单位的合作进行讲解,指导,并对各单位的合作进行评估和
反馈。
5.6 在给央心中树立职业道德,有社会公德,并对生活上要有自足的观
念。
5.7 尽白己最大的能力参加到防止和打击贪污腐败的活动中。
2020 年 1 月 8 日

（ Mrs.Yupinpron Wongchai）
清容中学主任

