
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔   

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

  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 2 กรุงเทพมหำนคร ใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรงำน

ด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมนโยบำย (นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ) เม่ือวนัท่ี 12 

กนัยำยน 2557 ในดำ้นกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำล และกำรป้องกนัปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ตำมประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือกำร

ปฏิบัติตำมข้อบงัคบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวนัท่ี 22 

มิถุนำยน พ.ศ. 2554 เร่ืองนโยบำยเก่ียวกบัควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้และตำมคู่มือประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนกังำน ป.ป.ช.) และส ำนกังำน

คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนกังำน ป.ป.ท.) 

 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ไดศึ้กษำและจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริตส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี 2561-2561(ระยะ 4 ปี) ซ่ึงครอบคลุม ดำ้น

ควำมโปร่งใส ด้ำนควำมรับผิดชอบ ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวฒันธรรม

คุณธรรมในองคก์รดำ้นคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และดำ้นกำรส่ือสำรภำยในหน่วยงำน และเช่ือมัน่

วำ่ควำมประพฤติของขำ้รำชกำรและบุคลำกรทุกคนในสังกดัจะตอ้งตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของสังคม 

เป็นท่ีเช่ือถือไวว้ำงใจของประชำชน และคำดหมำยว่ำขำ้รำชกำรทุกคน จะประพฤติตนอย่ำงสมเกียรติใน

ขณะท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผิดชอบของตน เพื่อใชเ้ปรียบเทียบกบักำรปฏิบติัและกำรพิจำรณำปรับปรุง

พฤติกรรมของตนเองใหเ้หมำะสม 

 ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จะยึดมัน่ในกำรเป็นส่วนรำชกำรท่ีมี

ควำมโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได ้ใหส้มกบัพนัธกิจ/เป้ำหมำยของโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 

๔ ท่ีวำ่ “พฒันำบุคลำกรใหมี้ศกัยภำพ มีทกัษะในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมืออำชีพ” 



 ขำ้พเจำ้ ขอแสดงเจตจ ำนงต่อเพื่อนขำ้รำชกำรทุกคนว่ำ ขำ้พเจำ้จะปฏิบติัหน้ำท่ีดำ้นกำรบริหำรใน

กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ดว้ยส ำนึกและตระหนกัในควำมรับผิดชอบท่ีมีอยู ่จะตั้งใจ

ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถดว้ยควำมสุจริตเท่ียงตรงและมีสติย ั้งคิด รู้วำ่ส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด

ส่ิงใดควรกระท ำส่ิงใดควรงดเวน้ เพื่อให้งำนท่ีท ำปรำศจำกโทษเสียหำยและบงัเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด

หลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและจะยืนหยดัต่อตำ้นกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของประชำชน และรวมใจท ำดีเพื่อพอ่หลวงของเรำ 

 ในนำมผูบ้ริหำรทุกระดบัของโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ขอประกำศเจตนำรมณ์วำ่ 

จะบริหำรงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตตำมหลกัธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบไดพ้ร้อมรับผิดชอบ 

เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่สังคมว่ำ โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีเจตจ ำนงต่อตำ้นกำรทุจริต

คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบและจะยึดมัน่ท ำให้โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นส่วนรำชกำรสีขำว

อยำ่งย ัง่ยนื โดยจะด ำเนินกำร ดงัน้ี 

 1. ปฏิบติังำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัอยำ่งครบถว้น เคร่งครัด ตลอดจน 

ส่งเสริมใหบุ้คลำกรปฏิบติังำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีก ำหนด 

 2. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนร่วมใหไ้ด ้เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกในดำ้นคุณธรรมและป้องกนักำรทุจริต 

คอร์รัปชั่นในหน่วยงำน รวมถึงมีกำรถ่วงดุลภำยในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะท ำให้บุคลำกรใน

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  ตระหนกัถึงผลร้ำย ภยัของกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อส่วนรำชกำร

และประเทศชำติเพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่ และไม่ทนต่อกำรทุจริตท่ีก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 

(Social Sanction) อนัจะส่งผลใหบุ้คลำกรในโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เกิดควำมละอำยหรือ

ควำมกลวัท่ีจะท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 4. ปลูกฝังจิตส ำนึกใหผู้เ้รียนของโรงเรียนถึงผลร้ำยและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 5. แนวทำงกำรด ำเนินกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือ 

  5.1 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติว่ำดว้ย

กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

  5.2 ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกดัประสำนควำมร่วมมือเขำ้ร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกนั 

และปรำบปรำมกำรทุจริตในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับส ำนักส่วนกลำงและ

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 



  5.3 ร่วมกนัด ำเนินกำรศึกษำวจิยั รวบรวมองคค์วำมรู้ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 

ทุจริต 

  5.4 ร่วมจดัใหค้วำมรู้เก่ียวกบัยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพำะแนวทำงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้ริหำรใน

ส่วนกลำงผูบ้ริหำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนวดัทำ้ย ซ่ึงมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดบั เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและกำรมีส่วนร่วมในกำร

เผยแพร่รณรงค์ให้เยำวชนผูป้กครอง และประชำชนทัว่ไปเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมต่อตำ้นกำร

ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  5.5 ร่วมจดัให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรเฝ้ำระวงัและกำรตรวจสอบเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตแก่

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นท่ีทั่วประเทศ อำทิ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผูบ้ริหำร

สถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรศึกษำทุกระดบั เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

และกำรมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงคใ์ห้แก่เยำวชน ผูป้กครอง และประชำชนทัว่ไปเขำ้มำมีส่วนร่วมใน

กำรจดักิจกรรมต่อตำ้นกำรทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  5.6 ร่วมกนัจดัท ำดชันีวดัคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส ำหรับหน่วยงำนในโรงเรียน และ

ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว ้ตำมยุทธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ

ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

  5.7 ร่วมกันจดัท ำช่องทำงกำรส่ือสำร เผยแพร่ และประชำสัมพนัธ์ เพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนในฐำนะเครือข่ำยควำมร่วมมือป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  5.8 ร่วมให้ค  ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ควำมร่วมมือดงักล่ำว 

  5.9 รวมกนัด ำเนินกำรอ่ืนใดในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ทุกรูปแบบอยำ่ง 

เตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ 
 

  จึงประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั 
 

  ประกำศ ณ วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2562 

 

 

           (นำยพีรศุษม ์ ปีตธวชัชยั) 

      ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี ๔ 



 

 

 

 

 

Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School 

Subject : The good intentions in the administration of Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School 

…………………………………… 

 Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 emphasizes the administration with 

faith, virtual and transparency under the policy of Prime Minister General Prayuth Chanocha which was 

given on September 12th, 2014. 

 Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School has the preventing and suppressing plan for corruption 

under Office of the Basic Education Commission during 2018 - 2021. The plan covers the transparency, 

the liability, the honesty in working, the virtual culture, the virtual in companies, the communication and 

the confidence in the behavior of all of the government officials. The all officials must serve the social 

needs. They must be trusted and believed by the people. They must have good behavior. 

 I am the director of Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School. I declare that I am ready to support 

theteachers in our school to work with virtual and transparency. And we are ready to protect the 

government's benefits. We offer the fair and equality to the people. 

 I confirm that Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 school has the transparency and is ready to be 

checked. The mission of our school is "improve the officials to be more efficient" 

 I declare among all officials that I will administrate the organization with faith. I will be 

against corruption with my power and ability for the people's benefits. And I will work for our 

King. 

 The staff of Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School and I promise we administrate this 

organization with faith, equality and transparency. And we promise we will be against corruption. We will 

make our school be clean without corruption like this : 

 1. To obey all rules. 

 2. To aware all kinds of corruption. 



 3. To refuse corruption behavior. 

 4. To teach the students to learn the disadvantages of corruption. 

 5. To participate in being against and suppressing corruption. 

 6. To join Office of the basic Education Commission and Ratchaburi Primary Educational Service 

Area Office 1 to be against and suppress corruption. 

 7. To study and do the research in corruption. 

 8. To give knowledge about the national strategy : Preventing and Suppressing Corruption; period 

3 (2017 - 2021) to all people , especially encouraging the director and staff of Ratchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1 and every teacher in Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School to have 

virtual and ethics. 

 9. To make the ways of communication for supporting the network of corruption prevention. 

 10. To advise and suggest the ways of evaluation in co – operation. 

 11. To participate other ways of preventing and suppressing corruption.  

 

 Therefore announced in general  
 

 Announced on July 24th, 2019 

 

 

      (Mr. Peerasut  Peetathawatchai) 

                  Director of Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School 


