
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

....................................................... 
ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศั กษำประถมศ ักษำเชียงรำยเขต 1 ใหั ควำมส ำค ัญกั บกำรบรั หำรงำนดั วยัคั ณธรรมและควำมโปรั งใส ตำม

นโยบำย (นำยกรั ฐมนตรัีพลเอกประยั ทธั  จั นทรั โอชำ) เมื่อวั นที่ 12 กั นยำยนั2557 ในดั ำนกำรสั งเสรั มกำรบรั หำรรำชกำรแผั นดั นที่มัีธรรมำภั บำล และ
กำรปั องกั นปรำบปรำมกำรทั จรั ตัและประพฤตั มั ชอบในภำครั ฐ ตำมประมวลจรั ยธรรมขั ำ รำชกำรพลเรัือน พ.ศ. 2552 คูั มัือกำรปฏั บั ตั ตำมั
ขั อบั งค ับส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศั กษำข ้นพื้นฐำนวั ำดั วยจรรยำขั ำรำชกำรสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศั กษำข ้นพื้นฐำน พ.ศ. 2552 ประมวล
จรั ยธรรมขั ำรำชกำรพลเรัือนส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศั กษำข ้นพัื้นฐำน ประกำศส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข ้นพื้นฐำน ลงวั นท่ี 22 ม ถ นำยน พ.ศ. 
2554 เรื่องนโยบำยัเกี่ยวก บควำมโปร งใสและตรวจสอบได  และตำมคูั มัือประเมั นคั ณธรรมและควำมโปรั งใสในกำรดำเนั นงำนของัหนั วยงำนภำครั ฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรปั องกั นัและปรำบปรำมกำรทั จรั ตแหั งชำต  (ส ำนั กงำน ป.ป.ช.) และ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรปั องกั นและปรำบปรำมักำรท จร ตในภำคร ฐ (ส ำน กงำน ป.ป.ท.) 

โรงเรัียนอน บำลเชียงรำย ไดั ศั กษำและจั ดทำแผนปฏั บั ตั กำรปั องกั นและปรำบปรำมกำรทั จรั ตส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศั กษำข ้นพื้นฐำน 
ประจำปี 2561-2564(ระยะ 4 ปัี) ซ ่งครอบคลั ม ดั ำนควำมโปรั งใส ดั ำนัควำมรั บผั ดชอบ ดั ำนควำมปลอดจำกกำรทั จรั ตในกำรปฏั บั ตั งำน ดั ำน
วั ฒนธรรมคั ณธรรมในองคั กรดั ำนัคั ณธรรมกำรท ำงำนในหนั วยงำน และดั ำนกำรสื่อสำรภำยในหนั วยงำน และเชัื่อม น่วั ำควำมประพฤตั ของั
ข ำรำชกำรและบั คลำกรทั กคนในสั งกั ดจะตั องตอบสนองตั อควำมตั องกำรของสั งคม เปั นที่เชื่อถัือไวั วำงใจของัประชำชน และคำดหมำยวั ำขั ำรำชกำรทั ก
คน จะประพฤตั ตนอยั ำงสมเกัียรตั ในขณะที่ปฏั บั ตั หนั ำที่ตำมควำมรั บผั ดชอบของตน เพื่อใชั เปรัียบเทัียบกั บกำรปฏั บั ตั และกำรพั จำรณำปรั บปรั ง
พฤตั กรรมของตนเองให ัเหมำะสม 

ข ำพเจ ำขอยืนย นว ำโรงเรียนอน บำลเชียงรำยัจะย ดม ่นในกำรเป็นส วนรำชกำรท่ีมีควำมโปร งใสและพร อมตรวจสอบได ัด วยส ำน กและตระหน กใน
ควำมร บผ ดชอบท่ีมีอยู ัจะต ้งใจปฏ บ ต ัหน ำท่ีโดยเต มสต ปญัญำควำมสำมำรถด วยควำมส จร ตเท่ียงตรงและมีสต ย ้งค ดัรู ว ำส ง่ใดถูกส ่งใดผ ดส ง่ใดควรักระท ำส ่งใด
ควรงดเวั น เพื่อให งำนที่ท ำปรำศจำกโทษเสัียหำยและบั งเกั ดประโยชนั สัูงสั ด โดยยั ดหลั กธรรมำภั บำลัในกำรบร หำรงำนและจะยนืหย ดต อต ำนกำรท จร ตท ก
รูปแบบัท ้งนี้เพื่อประโยชน สงูส ดของประชำชนั 

ในนำมผู บร หำรท กระด บของโรงเรียนอน บำลเชียงรำยัขอประกำศเจตนำรมณ ว ำัจะบร หำรงำนด วยควำมัซื่อส ตย ส จร ตตำมหล กธรรมำภ บำลั
อย ำงโปร งใสัตรวจสอบได พร อมร บผ ดชอบัเพื่อสร ำงควำมเชื่อม ่นแก ส งคม 



ว ำัโรงเรียนอน บำลเชียงรำยมีเจตจ ำนงต อต ำนกำรท จร ตคอร ร ปช ่นท กรปูแบบและจะย ดม ่นท ำให โรงเรียนอน บำลเชียงรำยเป็นสั วนรำชกำรสีขำวอย ำงย ่งยืน 
โดยจะด ำเน นกำร ด งนี ้

1. ปฏ บ ต งำนท กข ้นตอนตำมกฎหมำยัระเบียบัและข อบ งค บอย ำงครบถ วนัเคร งคร ดัตลอดจนัส งเสร มให บ คลำกรปฏ บ ต งำนตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และขั อบ งค บทีก่ ำหนด 

2. ปลัูกฝั งและสรั ำงควำมตระหนั กรู  คั ำนั ยมในกำรตั อตั ำนกำรทั จรั ตคอรั รั ปช ่น รูั จั กแยกแยะัประโยชนั สั วนตนกั บประโยชนั สั วน
รั วมใหั ได  เพื่อปลัูกฝั งจั ตส ำนั กในดั ำนคั ณธรรมและปั องกั นกำรทั จรั ตัคอร ร ปชั ่นในหนั วยงำน รวมถั งมกีำรถ วงด ลภำยในที่เขั มแขั ง มีประส ทธ ภำพ ซ ่งจะ
ท ำให บ คลำกรในโรงเรัียนอน บำลเชียงรำยตระหน กถั งผลร ำย ภั ยของกำรท จร ตคอร ร ปชั ่นต อส วนรำชกำรและประเทศชำตั เพื่อใหั เกั ดวั ฒนธรรมักำรต อต ำน
ท จร ตคอร ร ปช ่น 

3. ไม ยอมร บพฤต กรรมท จร ตคอร ร ปช ่นัและไม ทนต อกำรท จร ตท่ีก อให เก ดกำรลงโทษทำงส งคมั(Social Sanction) อ นจะส งผลให บ คลำกรใน
โรงเรียนอน บำลเชียงรำยเก ดควำมละอำยหรือควำมกล วท่ีจะท ำกำรท จร ตคอร ร ปช ่น 

4. ปลัูกฝังจ ตส ำน กให ผัู เรียนของโรงเรียนถ งผลร ำยและต อต ำนกำรท จร ตคอร ร ปช ่น 
5. แนวทำงกำรด ำเน นกำรและก จกรรมควำมร วมมือ 

5.1 ประสำนงำนและใหั ควำมรั วมมัือในกำรด ำเนั นงำนขั บเคลื่อนยั ทธศำสตรั ชำตั วั ำดั วยกำร 
ป้องก นและปรำบปรำมกำรท จร ต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 

5.2 ทั กหนั วยงำนและบั คลำกรในสั งกั ดประสำนควำมรั วมมัือเข ัำรั วมเปั นเครัือข ัำยปั องกั นัและปรำบปรำมกำรทั จรั ตใน
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศั กษำข ้นพื้นฐำนกั บส ำนั กสั วนกลำงและส ำนั กงำนเขตพัื้นท่ีกำรศ กษำ 

5.3 รั วมกั นด ำเนั นกำรศั กษำวั จั ย รวบรวมองคั ควำมรูั ดั ำนกำรปั องกั นและปรำบปรำมกำรท จร ต 
5.4 ร วมจ ดให ควำมรู เกี่ยวก บย ทธศำสตร ชำต ว ำด วยกำรป้องก นและปรำบปรำมกำรท จร ต 

ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรสั งเสร มด ำนค ณธรรม จรั ยธรรม แกั ผูั บรั หำรในสั วนกลำงัผู บร หำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศั กษำและ
บั คลำกรทำงกำรศั กษำในโรงเรัียนอน บำลเชียงรำยซ ่งมัีสั วนเกี่ยวขั องกั บกำรัจั ดกำรศั กษำข ้นพื้นฐำนทั กระดั บ เพื่อสรั ำงควำมรู  ควำมเขั ำใจและกำรมัีสั วน
รั วมในกำรเผยแพรั รณรงคั ให ัเยำวชนผูั ปกครอง และประชำชนท ่วไปเขั ำมำมัีสั วนรั วมในกำรจั ดกั จกรรมตั อตั ำนกำรทั จรั ต และมัีสั วนรั วมเป็นเครือขั ำย
ป้องก นและปรำบปรำมกำรท จร ต 

5.5 ร วมจ ดให ควำมรู เกี่ยวก บกำรเฝำ้ระว งและกำรตรวจสอบเพื่อต อต ำนกำรท จร ตแก ั บ คลำกรทำงกำรศ กษำในพื้นท่ีท ่วประเทศั
อำท ัผู อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพื้นท่ีกำรศ กษำัผู บร หำรัสถำนศ กษำและบ คลำกรทำงกำรศ กษำท่ีเกี่ยวข องก บกำรจ ดกำรศ กษำท กระด บัเพื่อสร ำงควำมรู 
ควำมเข ำใจัและกำรมีส วนร วมในกำรเผยแพร รณรงค ให แกั เยำวชน ผู ปกครอง และประชำชนท ่วไปเข ำมำมีส วนร วมในกำรัจ ดก จกรรมต อต ำนกำรท จร ต และ
มัีส วนร วมเป็นเครือข ำยป้องกั นและปรำบปรำมกำรท จร ต 

5.6 รั วมกั นจั ดท ำดั ชนัีวั ดคั ณธรรมและควำมโปรั งใสส ำหรั บหนั วยงำนในโรงเรัียน และัด ำเนั นกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไวั  
ตำมยั ทธศำสตรั ชำตั วั ำดั วยกำรปั องกั นและปรำบปรำมกำรทั จรั ต ระยะที่ั3 (พ.ศ. 2560-2564) 

5.7 ร วมก นจ ดท ำชั องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร  และประชำส มพั นธั  เพื่อสน บสน นกำรด ำเน นงำนในฐำนะเครือข ำยควำม
ร วมมือป้องก นและปรำบปรำมกำรท จร ต 



5.8 รั วมใหั ค ำปรั กษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถั งกำรตั ดตำมและประเมั นผลกำรด ำเนั นงำนัควำมร วมมัือด งกล ำว 
5.9 รวมก นด ำเน นกำรอื่นใดในด ำนกำรป้องก นและปรำบปรำมกำรท จร ตัท กรูปแบบอย ำงัเต มก ำล งควำมสำมำรถ 

 
จ งประกำศให ทรำบโดยท ว่ก น 

ประกำศ ณ วั นท่ี 25 ธ นวำคม 2563 
 

                                                                            
 

(นำยสมน กััจ นทร แดง) 
ผู อ ำนวยกำรโรงเรียนอน บำลเชียงรำย 



 
Announcement of Anuban Chiang Rai School 

Subject : The good intentions in the administration of Anuban Chiang Rai School 
…………………………………… 

 
Chiang Rai i Primary Educational Service Area Office 1 emphasizes the administration with faith, virtual and transparency 

under the policy of Prime Minister General Prayuth Chanocha which was given on September 12th, 2014. 
Anuban Chiang Rai 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  Anuban Chiang Rai  School. I  declare  that   I  am  ready  to  support  the teachers 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  Anuban Chiang Rai  school  has  the  transparency  and  is  ready  to  be  checked. 
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.  

The staff of Anuban Chiang Rai 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 Chiang Rai  Primary Educational Service Area Office 1 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 , especially encouraging  the  director  and  staff of Chiang Rai Primary  Educational  Service  Area  Office 1 and every 
teacher  in  Anuban Chiang Rai School to have virtual and ethics. 



9. To make the ways of communication for supporting the network of corruption prevention. 
10. To  advise  and  suggest  the  ways of  evaluation  in co – operation. 
11. To  participate  other  ways  of  preventing  and  suppressing  corruption. 

 
There fore announced in general Announced on July25th, 2020 

 

                                                                              
(Mr.Somnuk Chandang)  

                                                                                           Director  of  Anuban Chiang Rai  School 


