
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา 

เรื่อง เจตจ านงสุจรติในการบรหิารงานโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา 

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

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั เป็นหนึ่งในนโยบายส าคญัของ
ประเทศทีร่ะบุไวใ้น แผนยุทธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ และ
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้
หน่วยงานในภาครฐับรหิารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสและ  สนับสนุนการยกระดบัดชันีการรบัรู้การ
ทุจริต  (  CORRUPTION PERCEPTIO index : Cpi ) ของประเทศให้อยู่ ในระดับที่สู งขึ้น  รวมทั ้งมติ
คณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานเข้ารบัการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ และมติ
คณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เหน็ชอบให้ทุกหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานให้ความร่วมมอื
และเขา้ร่วมการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถงึ ๒๕๖๔ โดยใหห้วัหน้าสว่นราชการใหค้วามส าคญักบัการประเมนิคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัและให้น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงพฒันาตนเองด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสอย่าง เคร่งครดั 

 โรงเรยีนเมอืงยาววทิยา มคีวามตระหนักและใหค้วามส าคญัในเรื่องนี้และเขา้ร่วมโครงการเสรมิสรา้ง
คุณธรรมและจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจรติ”  กจิกรรมในส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาทุจรติเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตแิละด าเนินการภารกจิตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าว
ใหเ้ป็นรปูธรรมและมคีวามต่อเนื่องอย่างสม ่าเสมอ  

ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงในฐานะผูบ้รหิารโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา พรอ้มจะสนับสนุนให้ขา้ราชการ
และบุคลากรในสงักดัทุกคนปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินกจิกรรมตามภารกจิของ
หน่วยงานพรอ้มใหค้วามร่วมมอืกบัทุกภาคสว่น ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติจะรกัษาผลประโยชน์
ของสว่นร่วม และจะยนืหยดัในการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ โดยไม่ทนต่อการทุจรติ 

  

 



 

 

 

ทัง้นี้ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงต่อขา้ราชการและบุคลากรในโรงเรยีนทุกคนว่าจะมุ่งมัน่บรหิารงานให้
ส าเรจ็ดว้ยความ ซื่อสตัยส์ุจรติและตามพนัธกจิของสถานศกึษาอย่างมธีรรมาภบิาลและบรหิารจดัการใหทุ้กคน
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็น ส าคญัมุ่งตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการประมวลจรยิธรรม 
ให้บรกิารด้วยความเป็นธรรมซื่อสตัย์ สุจรติ รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพเท่าทนัต่อพลวตัของการทุจรติและการ
สอดคล้องกบัมาตรฐานในการปฏบิตังิานเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่สงัคมโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา มเีจตจ านง
ต่อตา้นการทุจติทุกรปูแบบเป็นองคก์รทีใ่สสะอาดปราศจากคอรปัชัน่  

ขอให้ขา้ราชการและบุคลากรในโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา ทุกคนถอืปฏบิตัติามประกาศเรื่องนโยบาย
การสรา้งคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา โดยเคร่งครดั  

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

ประกาศ ณ วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 

 

       ลงชื่อ  

                    (นายอนนัต ์เงาเดช)  

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Declration of Mueang Yao Witthaya School 

Honesty Intention Mueang Yao Witthaya School 

Thailand’s National Anti-Corruption Commission is one of the major policies of the country as 
stated in the 20-year National strategic Plan, National Economic and Social Development Plan No 12 
and National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2020) to let the government agencies work with 
integrity and transparency and set Thailand’s score in corruption perception index to be highter Also, 
on January 5,2017 the Cabinet approved the moral self-improvement and transparency strictly based 
on the results of the evaluation.       

Mueang Yao Witthaya School is well aware and focus on the government policies and follow 
the moral Ethics and Good Governance in Schools “Anti-Corruption” under Educational Service Area 
Office’s Anti-Corruption to propel the National Anti-Corruption Strategy and Focus on Cabinets’s 
mission as above into the operation.  

I, in capacity as the director of Mueang Yao Witthaya School hereby declare my intention that 
I will encourage all government officers and educational personnel to work morally and transparency 
to carry out the activities of the agency and will cooperate with all sectors to against corruption I will 
preserve the interests of public and will stand against all forms of corruption without tolerance of 
corruption. 

 I would like to declare my intention to all government Officers and personnel that I will strive 
to manage our work with honesty and Good Governance in accordance with the mission of the 
Educational Service Ares Office and manage everyone to retain a significant public interest , commit 
to work in accordance with government regulationsand codes of ethics , service with fairness, honesty, 
fast and efficiency also being Outsmart the dynamics of corruption. In accordance with the standard 
of work to confirm the societies that we Mueang Yao Witthaya School will be against all forms of 
corruption and are zero corruption organization.  

 

 



 

 

So, the government this Mueang Yao Witthaya School and personnel will adhere to the 
notification of our organization of The Moral and Transparency in operations Policies stiffly.  

This Announcement shall be informed and observed accordingly. 

Announcement made on this October 1, 2021 

 

 

 

(Mr. Anan Ngaodet ) 

            Director of Mueang Yao Witthaya Scho 


