
Thông báo của Trường Wang Muang Pittayakom 

Chủ đề: Ý chí trung thực trong quản lý trường Wang Muang Pittayakom 

 Phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng và hành vi sai trái trong khu vực chính phủ Đây là 

một trong những chính sách quan trọng của đất nước được nêu trong Kế hoạch Chiến lược 

Quốc gia 20 năm. Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia số 12 và Kế hoạch Chiến lược 

về Phòng chống Tham nhũng Giai đoạn 3 (2017-2021) nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan 

chính phủ quản lý công việc của họ một cách liêm chính và minh bạch, đồng thời hỗ trợ nâng 

cao Chỉ số Nhận thức Tham (CORRUPTION PERCEPTION Index : Cpi) nhũng quốc gia lên cấp độ 

cao hơn, bao gồm cả Nghị quyết Nội các vào ngày 5 tháng 1 năm 2017 đã phê duyệt tất cả các 

cơ quan chính phủ để đánh giá tính liêm chính và minh bạch trong hoạt động của các cơ quan 

chính phủ trong năm 2016 đến 2017. Và nghị quyết của Nội các ngày 23 tháng 1 năm 2018, nhất 

trí rằng tất cả các cơ quan chính phủ hợp tác và tham gia đánh giá tính liêm chính và minh 

bạch trong hoạt động của các cơ quan chính phủ. Trong năm tài chính từ năm 2018 đến năm 

2021 bằng cách cho phép người đứng đầu các cơ quan chính phủ tập trung vào đánh giá đạo 

đức và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính phủ và áp dụng nghiêm túc kết 

quả đánh giá để nâng cao đạo đức và tính minh bạch của chính họ. 

 Trường Wangmuang Pittayakom Có nhận thức và tập trung vào vấn đề này và tham gia 

vào các dự án nâng cao đạo đức, đạo đức và quản trị tốt trong các cơ sở giáo dục Các hoạt 

động “Phòng chống tham nhũng” trong Văn phòng Khu vực Giáo dục Tham nhũng nhằm thúc 

đẩy Chiến lược Quốc gia Phòng chống Tham nhũng của Văn phòng Ủy ban Chống Tham nhũng 

Quốc gia và thực hiện sứ mệnh theo nghị quyết của Nội các một cách cụ thể và nhất quán. 

 Với tư cách là người quản lý của Trường Wang Muang Pittayakom, tôi muốn bày tỏ ý 

định của mình, sẵn sàng hỗ trợ tất cả các quan chức chính phủ và nhân viên dưới quyền thực 

hiện nhiệm vụ của họ một cách chính trực và minh bạch trong việc thực hiện các hoạt động 

phù hợp với các sứ mệnh của tổ chức và hợp tác với tất cả các ngành trong Phòng, chống tham 

nhũng sẽ đề cao lợi ích chung và sẽ đứng lên chống lại mọi hình thức tham nhũng mà không 

khoan nhượng với tham nhũng. 



 Về vấn đề này, tôi muốn bày tỏ ý định của tôi với tất cả các cán bộ chính quyền và 

nhân viên trong trường rằng họ sẽ cố gắng quản lý công việc thành công với sự trung thực và 

phù hợp với sứ mệnh của nhà trường với sự quản trị tốt và quản lý để mọi người thực hiện 

nhiệm vụ của mình dựa trên lợi ích công cộng là ưu tiên, hướng tới hoạt động theo các quy tắc 

và quy định chính thức của Bộ Quy tắc Đạo đức. Cung cấp các dịch vụ công bằng, trung thực, 

nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời với các động thái của tham nhũng và phù hợp với các tiêu 

chuẩn hoạt động để tạo dựng niềm tin trong xã hội Trường Wang Muang Pittayakom. Nó có ý 

định đấu tranh chống lại mọi hình thức tham nhũng như một tổ chức trong sạch và không có 

tham nhũng. 

 Tất cả các quan chức chính phủ và nhân viên trong Trường Wang Muang Pittayakom 

tuân thủ nghiêm ngặt việc công bố chính sách về xây dựng đạo đức và tính minh bạch trong 

hoạt động của Trường Wang Muang Pittayakom. 

 Nó được thông báo cho các thông tin chung. 

 Được công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. 

 

 

 

 
(Mr.Mahan Vetthaisong) 

Director of Wangmuang Pittayakhom School 
 

 

 

 

 

 

 

 


