
 
ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
………………………………………………………………………………. 

ตามท่ีรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบาย 
ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒  , แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) , ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา -
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ , คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของส านักงาน ป.ป.ช. และประกาศโรงเรียนบางระก า-  
วิทยศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ    
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงสุจริตในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ  และมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึก 
และตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท าสิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้
งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะ
ยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๙  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

/ ๕.แนวทางการ ... 



- ๒ – 
๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
    ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    ๕.๒ ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 
    ๕.๓ ให้ความรู้ แนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
    ๕.๔ ร่วมด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบกับหน่วยงาน 

ต่าง ๆ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

(นายธนู  เมฆี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Announcement of Bangrakamwittayasuksa  School 
on Intent to Administrate with Honesty  & Integrity 

……………………………………………………………………………. 
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  National  Anti-Corruption  Strategy  Phase  3  (B.E.2560-2564),  
the announcement  of  Office  of  the  Basic  Education  Commission  (OBEC)  on  the  
Regulations of OBEC Officials’ Ethics B.E.2552 (2009) dated on  August  31st,  B.E.2552,  
the Integrity and Transparency Assessment handbook of the National Anti -Corruption  
Commission in 2017 and the Announcement of  Bangrakamwittayasuksa  School , 
Secondary Educational Service Area Office  39  (SESAO  39)  on Code  of  Ethics  to  
protect  the  officials  from  conflict  of  interests in B.E.2558 dated on December 29th, 
B.E. 2558.     

On behalf of Bangrakamwittayasuksa  School , SESAO 39 administrator, I intent 
to conduct and support all of  
the officials in SESAO 39 to perform their duties effectively, morally and transparently,  
respect to public interests, focus and manage honestly to the stakeholders. 

Furthermore, I will perform my duty  in response to  administrate with good  
governance and anti-corruption mission. I would like to announce my intent to focus  
on dedicate for prevent all forms of corruptions as follows; 

1.  Perform  straightforwardly  on  duty  according to the  laws, regulations  and  
procedures and promote legally process to all officials. 

2. Cultivate  good  moral  and  awareness  among  preventing  corruption  and  
being conscious to selfless. 

3. Refuse to admit corruption doings and fight against all forms of corruption. 
4.  Educate  all  students  Bangrakamwittayasuksa  School , Secondary 

Educational Service Area Office  39 , Office  of the  Basic Education  Commission       
to  be  aware  of  corruption  impact  and  being  anti  to corruption. 

 
 
 



 
/ 5. Anti-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  OBEC,  SESAO  

and schools. 
     5.3 Cultivate  and raise morals and ethics to  all school directors and  

officials  to  be  aware  of  corruption  then  be  able  to  participate  in  anti-
corruption monitor. 

     5.4 Associate with all offices in all forms of fully anti-corruption. 
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. 
Given on March 5  th , B.E.2562 (2019). 
 
 

(Thanu  Mekhee) 
Director of Bangrakamwittayasuksa  School 

 


