ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
--------------------------------------สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำน
ด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย (นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบในภำครั ฐ ตำมประมวลจริ ย ธรรมข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ.2552 คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ บั ง คั บ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน ว่ำ ด้ว ยจรรยำข้ ำรำชกำรส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2552 ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.2554
เรื่ อง นโยบำยเกี่ย วกับ ควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ และตำมคู่มือกำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ได้ศึกษำและจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ประจำปี 2564
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ด้ ำ นควำมโปร่ ง ใส ด้ ำ นควำมพร้ อ มรั บ ผิ ด ด้ ำ นควำมปลอดจำกกำรทุ จ ริ ต
ในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำร
ภำยในหน่วยงำน และเชื่อมั่นว่ำควำมประพฤติของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกัด จะต้องตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน และคำดหมำยว่ำข้ำรำชกำรทุกคนจะประพฤติตน
อย่ ำ งสมเกี ย รติ ในขณะที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมควำมรั บ ผิ ด ชอบของตน เพื่ อ ใช้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ กำรปฏิ บั ติ
และกำรพิจำรณำปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมำะสม
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในฐำนะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ที่ พ ร้ อ มจะส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ข้ ำ รำชกำรและบุ ค ลำกรในสั งกั ด ทุ ก ท่ ำ น ปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งมี คุ ณ ธรรม
ควำมโปร่ งใส ในกำรดำเนิ น งำนอย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ล พร้อ มที่จะรักษำผลประโยชน์ของรั ฐ
และมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
ข้ำพเจ้ ำขอยื น ยั น ว่ำ ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง จะยึดมั่น
ในกำรเป็ น ส่ ว นรำชกำรที่มีค วำมโปร่ งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้ ส มกับ วิสั ย ทัศน์ ของส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ที่ว่ำ “ภำยในปี 2565 มุ่งพัฒนำให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ”
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ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำร
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้ำที่โดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถ ด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรงและด้วยควำมมีสติยั้งคิด รู้ว่ำสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด
สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งำนที่ทำปรำศจำกโทษเสี ยหำย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
หลั ก ธรรมภิ บ ำลในกำรบริ ห ำรงำนและยื น หยั ด ต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ของประชำชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรำ
ในนำมผู้ บ ริ ห ำรทุก ระดับ ของส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำมั ธ ยมศึ กษำพัง งำ ภู เก็ ต ระนอง
ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ จะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบ ำลตรวจสอบได้ พร้ อมรั บ ผิ ดชอบเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สั งคมว่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง มีเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง เป็นส่วนรำชกำรสีขำวอย่ำงยั่งยืน โดยจะดำเนินกำรดังนี้
1. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้ำนคุณธรรมและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่ ว ยงำน รวมถึง มีกำรถ่ว งดุ ล ภำยในที่ เข้มแข็ง มี ประสิ ทธิภ ำพ ซึ่งจะท ำให้ บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำมัธ ยมศึ กษำพั ง งำ ภู เ ก็ต ระนอง ตระหนั ก ถึง ผลร้ำ ย ภั ยของกำรทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ น ต่อ ส่ ว นรำชกำร
และประเทศชำติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ไม่ย อมรั บ พฤติกรรมกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น และไม่ทนต่อกำรทุจริตที่ก่อให้ เกิดกำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
เกิดควำมละอำยหรือควำมกลัวที่จะกระทำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ปลู กฝั งจิตสำนึกให้ผู้ เรี ยนของสถำนศึกษำสั งกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พังงำ ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงผลร้ำย และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
5. ขับเคลื่อนแนวทำงกำรดำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ ดังนี้
5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัด ประสำนควำมร่วมมือเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับสำนักส่วนกลำง และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.3 ร่ ว มกั น ด ำเนิ น กำรศึ ก ษำวิ จั ย รวบรวมองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
กำรทุจริต
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5.4 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ทุกระดับ
เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.5 ร่วมจัดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบเพื่อต่อต้ำนกำรทุ จริตแก่ผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์ใ ห้แก่เยำวชน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.6 ร่วมกันจัดทำดัชนีชี้วัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำหรับหน่วยงำนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง และดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
5.7 ร่ ว มกั น จั ด ท ำช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำร เผยแพร่ และประชำสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
กำรดำเนินงำนในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
5.8 ร่วมให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ควำมร่วมมือดังกล่ำว
5.9 ร่วมกันดำเนินกำรอื่นใดในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2564

(นำยสมชำย รองเหลือ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง

The declaration of The Secondary Educational Service
Area Office Phangnga Phuket Ranong
Topic : The honest intention in administrating The Secondary
Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong
--------------------------------------The Secondary Educational Service Area Office Phangnga
Phuket Ranong considers an important role of administrating affairs with
moral and transparency according to the governmental policies
(Mr.Prayut Chan-O-Cha) on 12thNovember 1994,supporting equality
and justice bypromoting the prevention of corruption and improper
behaviors in the governmental sections. According to the Ethnics Act
of governmental officials in 2009 the tasks laid out in the manual of the
Office of the Basic Education Commissiondeclared that the ethnics of
governmental officials recorded on 22nd June 2011, emphasizing the
transparency and assessable policies and integrity of all documents:
ITA of Office of the National Anti-Corruption Commission and Public
sector fraud Prevention and Protection Committee Office.
The Secondary Educational Service Area Office Phangnga
Phuket Ranong has studied and made a manual plan for the prevention
and elimination of fraud by following its’ own policies. This manual
plan covers the following: transparency in accountability, fraud-free
security in operations, the morals and culture in the organization, the
moral aspects of work in the organization andthe moral aspects of work
in the departments. It is expected that the governmental officials and all
their staff’s behavior will show a good response to what society expects
of them and that they will be trusted by the people. It is expected that
all governmental officials will behave in an honorable fashion and also
that they will perform their duties according to their responsibilities
to improve their working environment.
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The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket
Ranong, that we are ready and willing to support all government
officials and staff to perform their duties with the integrity and
transparency to achieve efficiency and effectiveness throughout. We
should maintain the states’ interests and give fairness to the people
equally. I would like to make a confirmation that The Secondary
Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong will be
committed tobeing a transparent and ready-to-check government
section to fulfill our vision that “By 2022, the Secondary Educational
Service Area Office Phangnga Phuket Ranong aims to develop students
to be good citizens, talented and efficient learners. Getting them ready
for 21st century way of life based on the philosophy of sufficiency
economy.”
I would like to declare to all my official colleagues that I will
perform my duty in administering government Anti-Corruption with
realization and alertness. I will be honest and conscious of others,
knowing what is wrong, what should be done and what I should refrain
from in order to devoid of damage. I will uphold the benefits based on
the principles of good governance in the administration and stand
against all forms of corruption. I will carry out my tasks in regards for
the prosperity of Thais and I will do well for our father.
On behalf of The Secondary Educational Service Area Office
Phangnga Phuket Ranong, I would like to express to all executive levels
personnel that I declare “My intentions to perform my duty and manage
the unit honestly, with the principles of good governance”. To our
society that “The Secondary Educational Service Area Office Phangnga
Phuket Ranong has intended to eliminate Anti-Corruption in all forms
and adhere to The Secondary Educational Service Area Office
Phangnga Phuket Ranong, we can help achieve this by following these
steps:
1. Performing abide by the law, rule, and regulation strictly
along with encouraging personnel to perform follow the laws, rules, and
regulations.
2. Cultivating and rising anti-corruption value. Distinguish
between your own benefit and the benefit of others for cultivating
awareness of moral and prevent corruption in the sector including
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Educational Service area office Phangnga Phuket Ranong and aware of
negative effect, the danger of anti-corruption to the government, nation
are the cause of anti-corruption culture.
3. Disclaim the kind of anti-corruption behavior is the cause
of Social Sanction punishment that leads personnel in Secondary
Educational Service Area office Phangnga Phuket Ranong ashamed and
scared of commitment corruption.
4. Cultivating awareness for a student in school affiliation of
secondary educational service area office Phangnga Phuket Ranong
aware of negative effect and resist corruption.
5. Driving the model of processing and cooperative activities
in preventing the entire process of corruption as follows:
5.1 Collaborating and co-operating in processing
National Anti-corruption strategy Phrase 3 (2017-2021)
5.2 Every sectors and subordinate have to cooperate
to prevent the entire process of corruption in the Office of the Basic
Education Commission and The Secondary Educational Service
5.3 Cooperating by studying, researching and
compiling the knowledge of preventing the entire process of corruption.
5.4 Providing an exhibition about National AntiCorruption Strategy Phase 3 (2017-2021) especially about
strengthening moral and ethical standards to school directors,
government teachers, and education personnel at every level in The
Secondary Educational Service Area Office 14 whose duties are
involved with education management; provided that the society has
knowledge, understanding, and cooperation to be Anti-Corruption
Network.
5.5 Providing activities for monitoring and assessing
corruption to academic administrators, school directors, and education
personnel in every education level that is involved with education
management in order to promote understanding and cooperation in
distributing and campaigning to youth, parents, and citizens; moreover,
everyone can participate in Anti-Corruption activities and be part of the
Anti-Corruption Network.
5.6 Providing Integrity & Transparency Indicators for
government sectors in The Secondary Educational Service Area Office
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National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021).
5.7 Promoting an Anti-Corruption Network by creating
accessibility through communication channels, broadcasting
information, and advertising.
5.8 Exchanging advice, offering guidance, altogether
following up and assessing the result within the network.
5.9 Together taking any other action in preventing and
suppressing the entire process of corruption.
For your information and guidance.
Announcement as of March B.E. 2020

(Mister Somchai Ronglua)
Director of The Secondary Educational Service Area Office
Phangnga Phuket Ranong

关于泰国攀牙、普吉、拉廊教育局的文件通知
提倡在工作中保持清正廉洁的作风
依照 2014 年 9 月 12 日巴育总理所提出的政府行政工作规范细则，
以及出台的政府反腐倡廉政策，泰国攀牙、普吉、拉廊教育局非常
重视在工作过程中贯彻以德办公、公正透明的原则，这些工作原则
的建立基于 2009 年泰国政府公务员道德准则，泰国基础教育委员
会行政机关的工作要求，以及 2011 年 6 月 22 日泰国教育部基础教
育委员会根据泰国反贪污受贿局和政府反贪污督导机构所出台的廉
洁审查要求，制定了一系列的加强各类机关保持公正透明作风的政
策。
泰国攀牙、普吉、拉廊教育局根据各类政府文件的指示要求，
制定了相关的反腐倡廉的计划和安排，在 2019 年这一年里，泰国
攀牙、普吉、拉廊教育局将从以下方面着重入手整治：1.工作中保
持公正透明的原则；2.工作中坚持个人责任制；3.工作中坚决抵制
贪污腐败；4.行政机关内部的文化建设；5.行政机关内部的道德建
设；6.工作中保持各类机关的沟通协调。我教育局相信通过这一系
列的建设，相关的政府工作人员的行为标准会得到规范，以便更好
的回应社会各阶层的需求，从而成为被人民认可和接受的服务人员，
而且本教育局坚信每一位政府工作人员在行政过程中都能够根据自
身情况严格要求自己，使自己的行为规范得体，并得到更进一步提
高自身的行政职业能力。
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清正廉洁的作风，各级各类的行政工作人员要在工作中贯彻以德办
公、公正透明的原则，以便在工作中提高效率，取得更好的工作效
果。与此同
时，本着从政府工作成果的层面，坚持以德服人，对每一位公民保
持公平公正。
我本人坚信泰国攀牙、普吉、拉廊教育局会一如既往地打造一
个公正廉洁的政府服务机构，保证每一个学生都能享有高质量的教
育，并符合带有泰国特色的国际教育标准。
我本人向各位行政人员保证公正廉洁，并在机关内部的反腐倡
廉工作中认真负责，尽到自己应有的责任与义务。通过自身的的智
慧和能力把这项政策贯彻好，在具体的工作当中，保持公正，并时
刻保持头脑清醒，知对知错，明白哪些该做或不该做，坚持政府工
作道德准则和反贪污的原则，尽量避免工作的中失误，争取更大的
政府工作效果，以便让更多的人民得到服务的便利，共同为我们的
王室贡献我们的力量。
请允许我代表泰国攀牙、普吉、拉廊教育局的各级各类工作人
员，向公众保证会在行政工作中保持诚实守信、清正廉洁、公正透
明的作风，并向社会展示良好的工作形象，本局主张坚决反对各种
形式的贪污受贿，尽心尽意地使本教育局成为一个清廉的政府机关，
并从以下方面入手：
1.在行政工作中，严格按照相关的各类法律法规、要求准则执
行，并让每个行政人员都依法办事。
2.培养并宣传反腐倡廉的意识，做到公私分明，并规范自身的
道德准则和反贪污的自觉意识，警醒各类人员的防范各种不良行为，
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污腐败的危害。从而建立反腐倡廉的良好社会风气。
3.坚决抵制各种贪污腐败的的行为，对各种带有严重社会影响
的违法腐败行为采取抵制的态度，从而抑制本机构内部人员违法行
为的发生。
4.培养教育区内部各类教育教学机构的反腐倡廉的意识，认识
到违法行为的危害性。
5.积极全力地推进各种反腐倡廉的活动和措施，具体细节如下：
5.1 积极参与并努力实现泰国 2018-2021 年度反腐倡廉政策
的战略目标（第三阶段），推进各项工作顺利进行。
5.2 各级各类行政机关中联合泰国基础教育委员会以及各地
教育局机构进行反腐倡廉的工作。
5.3 开展反腐倡廉的研究，收集相关的反腐倡廉的相关知识信
息。
5.4 宣传 2019-2021 年度国家战略发展中关于反腐倡廉的相关
细则，特别是对泰国攀牙、普吉、拉廊教育局中各级各类学校领导、
教师工作人员当中进行道德宣讲。从而形成共同的反腐意识，并积
极投入到全国的反腐倡廉战略当中。
5.5 向各级各类学校的领导、教师工作人员进行反腐的防范意
识教育，以便让各社会青少年、学生家长以及各社会民众共同抵制
贪污腐败，并与全国一起反贪污反受贿。
5.6 制定泰国攀牙、普吉、拉廊教育局区内部的道德规范、公
正透明的行为准则，以积极响应 2019-2021 年度国家战略发展中关
于反腐倡廉的要求。

-4-

5.7 通过各类通讯媒介，向所属辖区内部宣传反腐倡廉的社会
意识。
5.8 对上述各类措施的实施过程中，互相督促、相互协助、共
同推进各项事务。
5.9 全心全力地开展实施开展各种反腐倡廉的活动。
特此通知
2021 年 3 月 15 日

（宋差.隆乐）
泰国攀牙、普吉、拉廊教育局局长

