
 

 

 

Announcement of Kleekingpattanaton 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 Kleekingpattanaton School administrator, I intent to conduct and 

support all of the officials in Kleekingpattanaton 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 Kleekingpattanaton 



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 Kleekingpattanaton 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 

Kleekingpattanaton School so that the administrators, teachers and officials of 

Kleekingpattanaton 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 Kleekingpattanaton 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 

Kleekingpattanaton 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 July 13th, B.E. 2563 (2020). 

 

        (Mr. Sampan Thaisaung) 

                  Director of Kleekingpattanaton School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

 

  โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร มีความตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยคุณธรรมและ

ความโปรงใส ตามนโยบาย(นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และตามคูมือการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

   ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในฐานะผูบริหารโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ที่พรอมจะสงเสริมสนับสนุนให      

ขาราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมที่จะรักษาผลประโยชนของรัฐและมอบความเปนธรรมแกประชาชนอยาง

เสมอภาคและเทาเทียม 

  ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดวยสํานึก

และตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู จะตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มสติปญญาความสามารถดวยความสุจริต

เที่ยงตรงและดวยความมีสติยั้งคิด รูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรงดเวน เพ่ือใหงานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย 

และบังเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยจะดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอยางครบถวน เครงครัด ตลอดจน

ส่งเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีกําหนด 

  2. ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน รูจักแยกแยะ  ผล

ประโยชน์สวนตนกับประโยชนสวนรวมใหได เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและปองกันการทุจริต    

คอร์รัปชันในหนวยงาน รวมถึงมีการถวงดุลภายในที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหบุคลากรในโรงเรียนคลี



กลิ้งพัฒนาทร ตระหนักถึงผลราย  ภัยของการทุจริตคอรรัปชันตอสวนราชการ และประเทศชาติ เพ่ือใหเกิด

วัฒนธรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

  3. ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชัน และไมทนตอการทุจริตที่กอใหเกิดการลงโทษทางสังคม

(Social Sanction) อันจะสงผลใหบุคลากรในโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ

กระทําการทุจริตคอรรัปชัน 

  4. สงเสริมสนับสนุนให้ปลูกฝงจิตสํานึกใหผูเรียนตระหนักถึงผลราย และตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

  5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความรวมมือ 

   5.1 ประสานงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย

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

   5.2 ทุกโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดประสานความรวมมือเขารวมเปนเครือขายปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  

   5.3 รวมกันดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

   5.4 รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผูบริหาร       

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ทุกระดับ เพ่ือสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการเผย

แพรรณรงคใหเยาวชน ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการทุจริต 

และมีสวนรวมเปนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   5.5 รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับการเฝาระวังและการตรวจสอบเพ่ือตอตานการทุจริตแกผู

บริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการเผยแพรและรณรงคใหแกเยาวชน  ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป 

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการตอตานการทุจริต และมีสวนรวมในเครือขายปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

   5.6 รวมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

และดําเนินการตามแผนแนวทางที่กําหนดไว ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 



   5.7 รวมกันจัดทําชองทางการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานในฐานะเครือขายความรวมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   5.8 รวมใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ความรวมมือดังกลาว 

   5.9 รวมกันดําเนินการอ่ืนใดในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอยาง

เต็มกําลัง ความสามารถ 

 

  จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

             (นายสัมพันธ์  ไทยสรวง) 

                ผู้อํานวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 


