
 

 

 

 

 

 

คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

 

 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ขอให้คำม่ันสัญญาต่อ
พันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 
 
    1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
    2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
    3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ทั้งหมดนี้เพ่ือธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  

เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยามีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย(นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่าง 

เสมอภาคและเทา่เทียม  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึก
และตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษ
เสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและยืนหยัดต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยจะดำเนินการ ดังนี้  

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริม ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีกำหนด  

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ ผล 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต   
คอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียน
บ้านเชียงวิทยา ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการ และประเทศชาติ เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  



3. ไมย่อมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนตอ่การทุจริตที่ก่อใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ 
กระทําการทุจริตคอร์รัปชัน  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 – 2564)  

5.2 ทุกโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  

  5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เขามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือขา่ยป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี ่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื ่อต่อต้านการทุจริตแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมในเครือข่ายปองกันและปราบปราม
การทุจริต  

5.6 ร่วมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
และ ดําเนินการตามแผนแนวทางที่กําหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

5.7 ร่วมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื ่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต  

5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง ร่วมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน 
ความร่วมมือดังกล่าว  



5.9 ร่วมกันดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง
เต็มกําลัง ความสามารถ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

 

 

ว่าที่ร้อยตรี.................................................. 

(สมบัติ เกิดเพชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Announcement of Banchiangwittaya School 

On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency 

As the government policy of General Prayut Chan-o-cha; the Prime Minister of 
Thailand, sets and states the policies of good governance administration and anti-corruption 
on September 12th , B.E.2557 (2014) to the National Legislative Assembly of Thailand in 
accordance with the Civil Service Code of Ethics in B.E.2552 (2009), the announcement of 
Office  of the Basic Education Commission (OBEC) on the Regulations of OBEC Officials' Ethics 
B.E.2552  (2009), and the handbook of the National Anti-Corruption Commission on Code of 
Ethics and  Integrity and Transparency Assessment (ITA).  

On behalf of Banchiangwittaya School administrator, I intent to conduct and 
support  all of the officials in Banchiangwittaya School to perform their duties effectively, 
morally and  transparently and with respect and honesty to prevent and suppress corruption 
and  misconduct of officials at all levels, including responding and facilitating people with 
justice and  fairness.  

Furthermore, I will perform my duty in response to administrate with good 
governance  and anti-corruption mission. I would like to announce my intention to 
administrate this school in an honest, transparent, accountable, and responsible manner 
and fight against all forms of  corruption by valuing good governance and anti-corruption 
policies for the utmost benefits of  people. As such, I dedicate to do as follows:  

1. Perform duties with accuracy, fairness and compliance with laws, 
regulations,  principles, and support officials to perform their duties under laws and 
regulations strictly.  

2. Create a culture, good moral and awareness which hold the liability and 
responsibility in all processes to create social norms and morals to prevent corruption and 
uphold responsibility and accountability. This will make the officials of Banchiangwittaya 
School aware and understand of the impact and the damage caused by corruptions and 
nation as well  as create sustainable anti-corruption culture.  



3. Reject corrupt behaviors and do not tolerate corrupt policies that may lead to 
social sanction which will make the officials of Banchiangwittaya School be shameful to 
conduct  corruption.  

4. Cultivate consciousness for students and stakeholders to be aware of the impact 
and damage caused by corruption. 

5. Anti-corruption and cooperation models;  

5.1 Coordinate and be participated with all offices to carry into the National 
Anti Corruption Strategy Phase 3 (B.E.2560-2564).  

5.2 Cooperate as an anti-corruption network between teachers, students, and 
all  officials.  

5.3 Cultivate and raise morals and ethics to all officials to be aware of 
corruption  then be able to participate in anti-corruption monitor.  

5.4 Collaborate and share knowledge about National Anti-Corruption 
Strategy  Phase 3 (B.E.2560-2564), especially encouraging morals and ethics for the 
administrators of Banchiangwittaya School so that the administrators, teachers and 
officials of  Banchiangwittaya School understand anti-corruption policies and can 
participate in anti corruption activities and can monitor and evaluate the operations to 
promote and join anti corruption network.  

5.5 Participate in sharing anti-corruption knowledge and monitor corruptions 
for  the teachers and officials of Banchiangwittaya School and also to raise 
awareness,  understanding and participation for the youth, their parents and general public 
to join anti corruption activities and anti-corruption network.  

5.6 Help create index for ethics and transparency for the administration 
of  Banchiangwittaya School and to follow the National Anti-Corruption Strategy Phase 
3  (B.E.2560-2564).  

5.7 Communicate and facilitate all communication channels for public 
relations  of anti-corruption and to support the anti-corruption network.  

 



  5.8 Advise, suggest, monitor, follow up and assess the anti-corruption 

activities.                                                                                                              
  5.9 Cooperate with all offices in all forms of anti-corruption.  

  Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved.  

    Given on June 16th, B.E. 2564 (2021).  

 

      (Mr. Sombat Ketdpest)  

      Director of Banchiangwittaya School 


