
 
 
 
 
 

ประกาศ 
 เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

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

  เพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติ            
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
  ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีสว่าง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่า โรงเรียนวัดศรีสว่าง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และ
จะยึดมั่นทำให้โรงเรียนวัดศรีสว่าง เป็นส่วนราชการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
โดยจะดำเนินการดังนี้ 
  1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด 
  2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู ้จัก
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุ คลากร            
ในโรงเรียนวัดศรีสว่าง  ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
  3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนวัดศรีสว่าง  เกิดความละอายหรือ
ความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนวัดศรีสว่าง ตระหนักถึงผลร้าย
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
 

/5.1 ประสานงาน........ 
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       5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ             
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
       5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวัดศรีสว่าง 
       5.3 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม         
แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริต              
แก่บุคลากรในสังกัด    
       5.5 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       5.6 ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว 
       5.7 ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ 
อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 
 

(นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
 

 

Watsrisawang  School 
Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 4 

..................................................... 
 
  In order to comply with the Constitution of the Kingdom of Thailand 
B.E.2560, Royal Decree on Good Governance B.E.2546, Third Phase of the National 
Strategy on Corruption Prevention and Suppression (B.E.2560-2564) and  Integrity and 
Transparency Assessment : ITA  
of The Office of the National Anti-Corruption Commission. 
 

I, as executive officer of Watsrisawang  School, hereby declare my intent 

that C Watsrisawang  School  shall not tolerate any kind or, any form of 

corruption and shall adhere to every principles that sustainably lead 

Watsrisawang  School  to the goal of upright organization by doing as fallows: 

1. Every administrative procedures must be done according to laws and  
regulations in particular and every officials are encouraged to act according to laws and 
regulations in particular. 

2. Indoctrinate anti-corruption conscience and value, differentiate 
personal  

benefit from collective benefit also develop a practical check and balance system. 
3. Implements “Zero-tolerance” policy and social sanction on corruption 

cases  

to cultivate conscience among Watsrisawang  School. 
4. Educate learners in the establishments of education under 

Watsrisawang  School  to acknowledge harmful effects of corruption and stand against it. 

5. Implementation guidelines and co-operation activities against corruption: 



5.1 Coordinate and co-operate to implement the third phase of 
National Anti-Corruption Strategy (2560-2564 B.E.) 

 
        

5.2 Coordinate every department and personnel to create an anti-

corruption network within and without Watsrisawang  School. 
5.3 Educate government’s educators and personnels about the 

third phase of National Anti-Corruption Strategy (2560-2564 B.E.). Promote 
ethic and moral in particular to create understanding and participation in 
youths, parents and public. And introduce anti-corruption 
activities/networks. 

5.4 Educate personnels in Watsrisawang  School about anti-

corruption surveillance and corruption investigation. 
5.5 Create communication channel to promote anti-corruption 

networks. 
5.6 Counsel, recommend and evaluate aforementioned 

coordination measures. 
5.7 Take any other necessary anti-corruption action at full capacity. 

 

  May this declaration become known to general members of the public. 
 

Issued on May 1,2563 B.E. 
 
 

 (Mr.Tanawat  Chansangiem) 
Director Name School 

Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 4 
 

 


