
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

_________________________ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย 

(นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทางภาครัฐตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เเละตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ระยะ ๓ ปี) ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
และด้านการสื่อสารในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่า ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะ
ประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองให้เหมาะสม 

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านง ต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้าน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็ม
สติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้ส าเร็จตามพันธกิจของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อย่างมีธรรมาภิบาล และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน และรวมใจท าดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา  

ในนามผู้บริหารของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคมเป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการดังนี้ 

        /๑ ปฎิบัติงานทุกขั้นตอน…  
 



๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน ส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ ประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียนเชียงเเสนวิทยาคม
ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เขต เกิดความละอายหรือ ความกลัวที่จะ
กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนเชียงเเสนวิทยาคม ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๒ ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน 

เชียงเเสนวิทยาคมเเละสถานศึกษาในสังกัด จัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๓ ร่วมกันด าเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๕.๕ ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การเฝ้าระวังและการตรวจสอบ 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต แก่งบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริต และมีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๕ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ความ 
ร่วมมือดังกล่าว 

๕.๖ ปลูกจิตส านึกของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตตาม  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๗ ร่วมกันด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ อย่างเต็ม 
ก าลังความสามารถ 
 
 



จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
     

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

(นายบุญเทพ พิศวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



 

The Announcement of Chiang Saen Wittayakom School 

Titled "Intention on Integrity in the Administration of Chiang Saen Wittayakom School" 

___________________________ 

Chiang Saen Wittayakom School pays attention to the importance of  
the ethical and transparent management in accordance with (Prime Minister General Prayut 
Chan- O-Cha) dated September 12, 2014 (B.E. 2557) regarding the promotion of the national 
management with good governance along with the prevention of corruption in the 
government sector based on the ethical concerns according to the performance standard of 
Chiang Saen Wittayakom School as well as the manual of integrity and transparency 
assessment (ITA) of the state agencies of the Office of the National Counter Corruption 
Commission and the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission. 

Chiang Saen Wittayakom School realized and implements the practical plan on the 
prevention and suppression of corruption in the 3-year plan (2016-2018) covering the issues 
on transparency, readiness for wrongdoing acceptance, and corruption-free performances, 
the organizational ethics and morality, ethics and morality of agency and the internal 
communications to ensure the behaviors of all officials and personnel under Chiang Saen 
Wittayakom School. This is going to meet the needs of society and to become trustful 
agency for the people in society and to expect that all officials concerned in Chiang Saen 
Wittayakom School will behave themselves with reputation of their performances based on 
their responsibilities compared to the standard performance in order to take into 
consideration to improve their further performances. 

I, as the director of Chiang Saen Wittayakom School, intend to promote and support 
all officials and personnel under Chiang Saen Wittayakom School to perform their tasks with 
morality and transparency toward efficiency and effectiveness to be ready to maintain the 
state benefits along with justice of the Thai people with quality and equality.  

I would like to confer my intention to my colleagues on prevention and suppression 
of corruption in the state sector with consciousness and awareness of the existing 
responsibilities, to perform my tasks with the utmost knowledge and intellectual under the 



principles of good governance to reach the mission of Chiang Saen Wittayakom School and 
maintain them to be the benefit of the Thai people and collectively to do good deeds in 
remembrance of our beloved king, King Rama IX. 

On behalf of all administrators of Chiang Saen Wittayakom School, I would like to 
announce that we will manage education with integrity based on the principles of 
transparent good governance that can be checked and I am ready to responsible for the 
creation of the social creed that Chiang Saen Wittayakom School has a strong intention to 
encounter all types of corruption and will stick on the making of Chiang Saen Wittayakom 
School become the sustainable white government agency through the following 
performances:  

1. To perform every stage in accordance with law, regulations and rules completely, 
strictly and help promote the personnel concerned to perform under law, regulations and 
rules assigned.  

2. To cultivate and crate awareness, values on the counteraction against corruption 
to know how to operate between personal advantages and general benefit, to cultivate 
awareness on morality as well as the strong internal checks and balances and efficiency in 
order to make the personnel in the office become aware of the disadvantages of corruption 
toward the state agency and the nation in order to create the culture if anti-corruption.  

3. To reject the behaviors of corruption and the feeling of being able to stand 
corruption itself by using the means of the social sanction to affect those personnel 
concerned under Chiang Saen Wittayakom School to become embarrassed or make them 
even fear to perform corruption.  

4. To cultivate awareness for the learners in the educational institutes/schools under 
Chiang Saen Wittayakom School to be aware of damages caused by corruption and to 
encounter corruption.  

5. To guideline of the implementation and cooperative activities.  

5.1 To coordinate and provide cooperation in organizing the drive of the national 
strategies regarding the prevention and suppression of corruption in Stage 3 (2017-2021)  

5.2 To coordinate and provide cooperation in order to let every agency under Chiang 
Saen Wittayakom School cooperate as the network in preventing and suppressing corruption 
and all agency under Chiang Saen Wittayakom School must organize the communication, 
publishing and public relation to promote preventing and suppressing corruption network.  



5.3 To cooperate the investigation and doing research, collection of bodies of 
knowledge upon the prevention and suppression of corruption. 

5.4 To collectively organize knowledge o the national strategies concerning the 
prevention and suppression of corruption in Stage 3 (2017-2021) on the guidelines on the 
promotion of morality, ethics for the school administrators, teachers and educational 
personnel under Chiang Saen Wittayakom School who take part in the implementation of 
educational management at all levels together with the cooperation to obtain knowledge 
and understanding as well.  

5.5 To cooperate the advice giving, recommendations of guidelines including the 
monitoring and evaluation of the cooperative implementation mentioned.  

5.6 To cultivate awareness of work under the ethics and morals and live according to 
Sufficiency Economy Philosophy.  

5.7 To participate other types of implementation regarding the prevention and 
suppression of all types of corruption at the ultimate ability.  

 

Announced for being taken into consideration accordingly  

 

January 13, 2019  

 

 

 

 (Mr.Boonthep  Pissawong)  

        Director of Chiang Saen Wittayakom School 



 

 

 

清盛中学 

关于“清盛中学廉洁办公要求”的通知 

 

 清盛中学十分重视（总理：巴育.占洼差上将）在佛历 2557 年 9 
月 12 日提出的：有职业道德，廉洁办公，防止和打击国家行政人员贪污

腐败违法犯纪行为的政策方针。佛历 2552 年国家公务员业道德考核指导

方针：提倡国家行政，公务员秉公办事，遵纪守法，防止贪污腐败。在国

家反贪局反贪委员会（简称：ป.ป.ช.）和防止公职人员贪污腐败办公室（简

称：ป.ป.ท.）制定的《国家公务员职业道德考核及公家公职人员廉洁办公手

册（Integrity and Transparency Assessment :ITA）》指导下考核清盛

中学工作人员的职业道德防止：工作中徇私舞弊，贪污受贿行为的发生。 

 清盛中学认真学习，深入体会了“2562 - 2564 年（为期三年）国家

防止和打击国家行政人员食污腐败违法犯纪行为的政策方针”。并制定了 

“涵盖工作上廉洁办公，有责任心，远离腐败。在系统内部树立良好工作

氛围和在工作单位上树正气，抵制不正之风，每个公务员的行为举止不能

有损国家公务员的形象，在认真负责的对待自己的工作同时不断提高个人

的思想觉悟。做一个让社公信得过，受欢迎的人民公务员的计划。” 

 本人以清盛中学校长的名义保证：支持，提倡每一位清盛中学公职

人员，工作人员：讲职业道德，廉洁奉公，透明清晰的，高质量的，高效

率的工作中维护国家的利益，从始至终给人民与公正，公半。 

 本人对每一位公务员同事保证：本人在腐行自己的职责时将自觉

地，认真地执行国家的反腐反贪政策：本人将清廉，公正的尽自己的全力

做好自己的工作，努力做到 “鞠躬尽瘁，死而后已。 ” 认真，该苦办

好清盛中学每一件事，为了国家的最高利益和表达对国父敬崇之心，本人

坚持不懈的抵制各种腐败。 

 清盛中学各层领导保证：按国家行政人员诚实可信，廉洁，经得起

考验。负责人的态度在人民群众表态：清盛中学中有决心抵制各种形式的



含污腐败，坚决把清盛中学建设成一个长期的，纯洁的，无贪腐的国家行

政单位。 

 具体的措施如下： 

 1. 全面的，严格的实施国家的各项法律，规章制度。提倡和监督每

一个员工按国家的各项法律，规章制度办事。 

 2. 树立和建立抵制贪污腐败的价值观，公私分明。把单位建立成：

一个内部健康团结，工作能力强。一个共同的自觉地抵制贪污腐败的社会

价值观。让清盛中学每一个员工从分的认识到贪污腐败给个人及国家带来

的危害。使之形成抵制贪污腐败文化。 

 3. 不接受贪污受贿的行为，对贪污腐败给单位在社会上带来负面影

响(Social Sanction) 采取零容忍。在清盛中学的每一位员工心中，要有贪腐的

羞耻感和抵制感。 

 4. 清盛中学所属的每一位学生认识到贪污腐败的危害和树立抵制贪

污腐败的观念。 

 5. 争取各方合作的办法及思路： 

 5.1 联系各单位争取合作实施国家的抵制和打击贪污腐败战略第三阶

段（佛历：2560 - 2564 年） 

 5.2 联系清盛中学所属的各单位拉起手来建立一个：防止和打击贪污

腐败网路：建立通信渠道，通知，宣传使之成为防止和打击贪污腐败有力

的工具。 

 5.3 联手收集资料和讲究分析防止和打击贪污腐败。 

 5.4 宣传讲解国家的防止和打击贪污腐败战略第三阶段（佛历：2560 -
2564 年）知识要点。特别是各教育机构的负责人，工作人员要有职业道

德，社会公德，服多民众的指导思想。传输他们防止贪腐，反贪监察各种

知识。让他们更好地配合国家的防止和打击贪污腐败战略第三阶段（佛

历：2560 - 2564 年）实施以及更好地争取到学生，家长和普通民众的合

作，让更多的人参加到防止和打击贪污腐败的战斗中来。让他们成为抵制

和打击贪污腐败网络中的一员。 

 5.5 给各合作单位的合作进行讲解，指导。并对各单位的合作进行评

估，跟踪。 



 5.6 在给员工心中树立有职业道德，有社会公德，生活上要自立，自

足的观念。 

 5.7 尽自己最大的能力参加到防止和打击贪污腐败这项活动中。 

 

 

         佛历 2563 年一月 

 

 

 

(Mr.Boonthep Pissawong) 

 清盛中学的校长 


