
 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

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

โรงเรียนเมืองเชลียง มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียน
เมืองเชลียง เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเมืองเชลียง จึงขอประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ
ปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

 ๑.ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒.ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ      
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อโรงเรียน 

๓.ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่    
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

๔.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย ที่จะ
ด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

๕.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คือ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความ      
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อ านวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหาร
จัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕                                    

                                                                    

                    

         

              (นายประกอบ พงศ์พันธ์)   

          ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

 



 

 

 

 
 

Announces Office of Muangchaliang 

Good intentions in administration. 

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

Muangchaliang School Focus on corporate governance. Governance, with emphasis on 
the prevention and suppression of corruption and misconduct. To build faith And believe the 
society that the Office of Muangchaliang School. Corporate Governance as an Executive Office 
of Muangchaliang School. We would like to announce our intention to manage our business 
with honesty. Honestly transparent Can check We are responsible for all types of fraud and 
corruption. Everybody is committed to the mission with honesty, integrity, and corruption-free 
under the following policies. 

1.Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation 
of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders 
to participate in OPSE’s inspection, and establish a precise administration and management 
system in dealing with complaints. 

2.Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
Regulations, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when 
Making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 
Credibility from the general public. 

3.Corruption-free: We intend to carry out our tasks honestly and refrain from usingour 
positions for personal benefits such as bribery or special perks. 

4.Organizational Culture and integrity: We will not tolerate any forms of corruptionAnd 
will put an end to any corruption found in our organization. 

5 . Organizational Work Ethics: We will set up concise performance standards and 
Systems relating to management of personnel, budget and job assignments to 
ensureEquitability and accountability. 

 



Given on 31st August 2022 

         

            
               (Mr. Prakob Pongpan)   
  School Director of Muangchaliang School 
 

 

 
 

 


