
 

 

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบรหิารงานของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

....................................................................................... 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ให้ความสำคัญกับการบรหิารงานงานด้วยคุณธรรมและความ

โปรง่ใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรผีลอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริม

การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ธีรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม การทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรมการการ 

ศึกษาช้ันพื้นฐานด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรอืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มอื

ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA ) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทจุริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) 

และสำนักงานคณะกรรมการการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โรงเรียนไม้ยา

วิทยาคม ได้ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ประจำปี 2561- 2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลมุ ด้านความโปร่งใส ด้นความรับผิด ด้านความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และค้น

การสือ่สารภายในหน่วยงาน และเช่ือมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลกรทุกคนในสังกัดจะต้อง

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นทีเ่ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทกุคน จะ

ประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบกับการปฏิบัติและการ

พิจารณาปรับปรงุพฤติกรรมของตนเองใหเ้หมาะสม 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผูบ้รหิารโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให ้

ข้าราชการและบุคลากรในสงักัดทกุคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่าง 

เสมอภาค และเท่าเทียม 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมจะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปรง่ใสและพร้อม

ตรวจสอบได้ ให้สมกับพันธกิจ/เป้าหมายของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม "ส่งเสริมพฒันาผูบ้รหิาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา" 



ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร ในการ

ป้องกันและปราบปรามทจุริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะต้ังใจปฏิบัติหน้าที่โดย

เต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติย้ังคิด รู้ว่าสิง่ใดถูก สิง่ใดผิด สิง่ใดควร

กระทำสิ่งใดควรงดเว้น เพื่อใหง้านทีท่ำปราศจากโทษเสียหายและบงัเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดี

เพื่อพ่อหลวงของเรา 

ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนไมย้าวิทยาคม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพือ่สร้างความเช่ือมั่นแก่สงัคม 

 

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมมีเจตนาต่อต้านการทุจริตคอรปัช่ันทกุรูปแบบและจะยืดมั่นทำใหโ้รงเรียนไม้ยาวิทยาคมเป็น

ส่วนราชการสีขาวอย่างย่ังยืน โดยจะดำเนินการ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครดั ตลอดจนส่งเสริม

ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับที่กำหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ คำนิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ัน รูจ้ักแยกแยะประโยชน์

ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ด้วย เพื่อปลกูฝงัจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรร์ัปช่ันใน

หน่วยงาน รวมถึงมกีารถ่วงดุลภายในทีเ่ข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทจุริตคอร์รปัช่ันต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รปัช่ัน 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทจุริตคอรัปช่ัน และไมท่นต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 

(Social Sanction) อันจะสง่ผลใหบุ้คลากรในโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมเกิดความละอายหรือความกลัวทีจ่ะทำการ 

ทุจริตคอร์รปัช่ัน 

4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผูเ้รียนของโรงเรียนถึงผลร้ายและต่อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ัน 

5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมอืในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.r. 2560-2564) 

5,2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมอืเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปราม

การทจุริตในสำนักงานคณะกรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานกับสำนักส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ค้นการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

5.4 ร่วมจัดให้ความรูเ้กี่ยวกับยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตระยะที่ 3 (.ศ. 

2560-2564) โดยเฉพาะแนวทาการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้รหิารในส่วนกลาง 



ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลกรทางการศึกษาในโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ซึง่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการ 

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทกุระดับ เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจและการมสี่วนร่วมในการเผยแพรร่ณรงค์ให้เยาวชน

ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมต่อต้านการทจุริต และมสี่วนร่วมเป็นเครือข่าย

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.5 ร่วมจัดให้ความรูเ้กี่ยวกับการเฝา้ระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทจุริตแก่บุคลากรทาง

การศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ้รหิารสถานศึกษาและบุคลากรทา

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่

รณรงค์ให้แกเ่ยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมต่อต้านการทุจริต และมี

ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

5.6 ร่วมกันจัดทำดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานในโรงเรียน และดำเนินการตาม

แนวทางที่กำหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่3 (w.ศ. 2560-

2564) 

5.7 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสือ่สาร เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ 

ดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

 5.8 ร่วมให้คำปรกึษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือ

ดังกล่าว 

 5.9 รวมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ทกุรปูแบบอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถ 

  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

        

        (นายพิเศษ  ถาแหล่ง) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

 

 

 

 

 



 

 

 

Announcement of Maiyawitthayakhom School 

Subject : The good intentions in the administration of Maiyawitthayakhom School 

……………………………………………………………….. 

The Secondary Educational Service Area Office 36 emphasizes the administration with 

faith and transparency under the policy of Prime Minister General Prayuth which was given on 

September 12h, 2014. 

Maiyawitthayakhom School has the preventing and suppressing plan for corruption 

under Office of the Basic Education Commission during 2018 - 2021. The plan covers the 

transparency, the liability, the honesty in working, the virtual culture, the virtual in companies, 

the communication and the confidence in the behavior of all of the government officials. The 

all officials must serve the social needs. They must be trusted and believed by the people. 

They must have good behavior. I am the director of Maiyawitthayakhom School. I declare that I 

am ready to support the teacher in our school to work with virtual and transparency. And we 

are ready to protect the government's benefits. We offer the fair and equality to the people. 

I confirm that Maiyawitthayakhom School has the transparency and is ready to be The 

mission of our school is "improve the officials to be more efficient" 

I declare among all officials that I will administrate the organization with faith, I will be 

against corruption with my power and ability for the people's benefits. And I will work for our 

King. 

The staff of Maiyawitthayakhom School and I promise we administrate this organization 

with faith, equality and transparency. And we promise we will be against corruption. We will 

make our school be clean without corruption like this : 

1. To obey all rules. 

2. To aware all kinds of corruption. 

3. To refuse corruption behavior. 

4. To teach the students to learn the disadvantages of corruption. 

5. To participate in being against and suppressing corruption. 



6. To join Office of the basic Education Commission and to be against and suppress  

corruption. 

7. To study and do the research in corruption. 

8. To give knowledge about the national strategy : Preventing and Suppressing 

corruption; period 3 (2017 - 2021) to all people. 

  9. To make the ways of communication for supporting the network of corruption 

prevention. 

 10. To advise and suggest the way of evaluation in co-operation. 

 11. To participate other ways of preventing and suppressing corruption. 

 

 Therefore announced in general 

 

  Announced on July 24th, 2019 

 

 

 

        (Mr.Piset. Thalang) 

       Director of Maiyawittayakhom School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


